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RESUMO 
 
 

A tese intitulada DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: UMA 
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS 
MUNICÍPIOS DE ASSÚ E MOSSORÓ/RN, (2004-2008) teve como objetivo geral 
avaliar a efetividade da Política de Assistência Social nos municípios de Assú e 
Mossoró/RN, no período de 2004 a 2008, a partir da identificação de seus 
efeitos/impactos na vida de seus usuários.  O processo metodológico da pesquisa 
constou de: a) Revisão de Literatura sobre a temática, Desenvolvimento, Políticas 
Públicas, Políticas Sociais Públicas, Avaliação de Políticas Públicas e Política de 
Assistência Social no Brasil; b) Pesquisa Documental junto ao Ministério de 
Desenvolvimento Social e Secretarias/Gerências Municipais de Desenvolvimento 
Social e Conselhos Municipais de Assistência Social, dos municípios de Assú e 
Mossoró/RN acerca do objeto de estudo e do campo empírico; c) Pesquisa de 
Campo que se constituiu da realização de Grupos Focais com usuários da 
Assistência Social e de entrevistas semiestruturadas com gestores municipais da 
Assistência Social, de Assú e Mossoró/RN. Utilizou-se, ainda, de observações 
participantes em atividades e eventos relacionados à Assistência Social nos 
municípios citados, tanto no campo da gestão, quanto no atendimento às demandas 
dos usuários. Articular os temas do Desenvolvimento e da Política Social Pública de 
Assistência Social constituiu-se no propósito teórico da tese. Para essa articulação, 
realizou-se, inicialmente, dois deslocamentos teóricos tanto relativos à noção de 
Desenvolvimento, quanto ao conceito da Assistência Social, o que significou 
compreender o Desenvolvimento enquanto mudança social e melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, expressos na  expansão de suas capacidades e liberdades 
(SEN, 1993, 2000), e a Assistência Social enquanto um elemento do 
Desenvolvimento. Tais deslocamentos possibilitaram pensar as Políticas Públicas e 
Sociais Públicas e avaliar a Política Nacional de Assistência Social realizada nos 
municípios pesquisados. Como produto, a tese apresenta a proposta metodológica 
de Avaliação de Efetividade de Políticas Públicas pela Expansão de Capacidades e 
Liberdades, concluindo que a Política de Assistência Social realizada nos municípios 
de Assú e Mossoró/RN, por menor que fosse a escala/grau de seus impactos, 
causaram efetivações na vida de seus usuários e contribuíram para ampliar suas 
capacidades e liberdades, melhorando a  qualidade de vida e potencializando a 
condição de agentes desses sujeitos. Como resultado, constatou-se que essa 
Política apresentou efetividade e, por isso, considera-se nesta tese que ela é um 
elemento e uma aliada do Desenvolvimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social. Políticas Públicas. Avaliação de Políticas 
Públicas. Avaliação de Efetividade. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This thesis, whose title is DEVELOPMENT AND SOCIAL ASSISTANCE: AN 
EFFECTIVENESS EVALUATION IN SOCIAL ASSISTENCE POLICY IN THE CITIES 
OF ASSÚ AND MOSSORÓ/RN (2004/2008), has as main aim to evaluate 
effectiveness in Social Assistance Policy in the cities of Assu and Mossoró/RN, from 
2004 to 2008, identifying its impacts and effects in life of its users. The 
methodological process for the research was composed by: a) Literature review on 
this theme, development of public policies; social public policies, public policy 
evaluation and Social Assistance Policy in Brazil; b) Documental research from 
Municipal Management of Social Development and Municipal Counsels of Social 
Assistance in the cities of Assu and Mossoró/RN about the object of this study and 
empirical field; c)  Field Research constituted by the realization of Focal Groups with 
Social Assistance users and semistructured interviews with municipal managers from 
Assú and Mossoró. It was also taken into account participant observations in events 
and activities related to Social Assistance previously mentioned, considering field 
management and also the response to users demands. Articulating the themes of 
Development and Public Social Policy in Social Assistance was the theoretical 
purpose for this thesis. To achieve this purpose, it was performed two theoretical 
displacements related, at the same time, to the notion of development and to the 
concept of Social Assistance, which means to comprehend development as social 
change and improvement in users life quality, expressed in the expansion of their 
capacities and liberties (SEN, 1993, 2000), and the Social Assistance as an element 
for development. Such displacements provide a view of Public policy and Social 
Policies and evaluate National Policy of Social Assistance achieved in those cities. 
As product, this thesis presents a methodological purpose for effectiveness 
evaluation in Public Policy, taking into account expansion of capacities and liberties, 
concluding that Social Assistance Policy in Assú and Mossoró/RN, even in lesser 
extent had its impact and caused effective results in the life of their users and 
provided an expansion of their capacities and liberties, improving life quality and 
empowered agent condition for those subjects. The results show that this Policy has 
been proved to be effective, and consequently, it was considered, in this thesis, to be 
also an element and an allied for development.  

 
KEYWORDS: Social Assistance. Public Policy. Public Policy Evaluation. 
Effectiveness Evaluation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

La thèse intitulée DÉVELOPMENT ET ASSISTANCE SOCIALE : UNE ÉVALUATION 
DE L‟ EFFICACITÉ POLITIQUES DE  L‟ ASSISTANCE SOCIALE DANS LES 
MUNICIPALITÉS D‟ASSÚ ET MOSSORÓ-RN DANS LA PÉRIODE DE 2004 À 2008,  
a eu comme objectif général  évaluer l‟éfficacité de la Politique de l‟ Assistance 
Sociale des municipalités d‟Assu et Mossoró-RN, dans la période de 2004 à 2008, à 
partir de l‟identification des effects/impacts dans la vie quotidienne des ses habitants.  
Le procès méthodolique  de la recherche dit que: a)  La Révision de la litérature  sur 
le thème Dévelopement, Politiques Publiques, Politiques Sociales Públiques, l‟ 
Évaluation des Politiques Publiques et de l‟ Assistance Sociale au Brésil;  b)  
Recherche Documantale  auprès du Ministère de Dévelopement Social et des 
Secrétariats/Gérances  Municipales  du Dévelopement  Social et Conseils 
Municipales d‟ Assistance Sociale des Municipalités d‟Assu et Mossoró/RN au sujet 
de l étude et le champ empirique ;  c)   Recherche de Renseignemets constitué de la 
réalisation de Groupes Focaux aux gens qui font l‟usage de l‟ Assistance Sociale et 
des enquêtes structurées avec la gestion municipale de l‟ Assistance Sociale d‟ Assu 
et Mossoró/RN.   La recherche considére les observations des participants dans les 
actes coordonées et événements de l‟ Assistance Sociale qui concerne les 
communes mencionées, tant ou sujet de la gestion bien que l‟ accueil aux 
demandes.  Articuler les thèmes du Dévelopement et de la Politique Sociale de 
l „Assistance Sociale propos la théorie de la thèse.  Concenant la question, on a 
obtenu initialement deux versions théoriques, en relation à la connaissance et le 
concept de l „Assistance Sociale, ce qui a aidé à comprendre le dévelopement 
pendant que le changement social et l‟amélioration de la qualité de vies de la 
population, avec l‟intention spéciale à l‟expantion de ses capacitées et libertées 
(SEN, 1993, 2000), et l‟ Assistance Sociale en dévelopement.  Ces enquêtes ont 
possibilité de penser sur les Politiques Sociales Publiques, realisées dans la 
recherche.  Comme produit, la thèse propos la méthodologie de l‟évaluation de 
l‟éfficacité des Politiques Publiques pour l‟expantion des capacitées et libertées.  La 
conclusion est que la Politique de l‟Assistance Sociale se fait une idée nette dans les 
villes d‟Assu et Mossoró, même que les impacts ne soient perceptibles, ont amenés 
efficacement la vie des habitants et ont agrandit ses capacitées et libertées, et ont 
rendu meilleur une qualité de vie, établissant condition des agents de ses sujets.  
Comme résultat, on a constaté le fait que cette Politique a presenté l’efficacité et 
pour cela, on considére que cette thèse est un élément et une contribution au 
développement 
MOTS-CLÉ : Assistance Sociale.  Politiques Publiques. Évaluation de l‟Éfficacite. 
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INTRODUÇÃO 

  

Desenvolvimento e Políticas Sociais Públicas, com foco na Política de 

Assistência Social no Brasil pós 1988, constitui-se o tema-objeto do presente estudo. 

Ancora-se na percepção de que as Políticas Sociais Públicas contribuem com o 

Desenvolvimento ao possibilitarem aos seus beneficiários/usuários1 ampliarem suas 

capacidades e liberdades (SEN, 2000). Nesse sentido, compreende a Política 

Pública de Assistência Social realizada nos espaços/territórios2 municipais, como um 

elemento do Desenvolvimento3, por contribuir com a expansão de capacidades e 

liberdades de seus usuários, ao possibilitarem, por menor que seja o grau/escala, 

efetivações (SEN,1993; 2000), em suas vidas. 

O tema Desenvolvimento e Política Social Pública de Assistência Social, no 

geral, nos diferentes campos de saber têm sido pensados separadamente, sobretudo 

nas Ciências Sociais e nas Ciências Sociais Aplicadas, especialmente no campo do 

Serviço Social, onde se apresenta como temática central na formação e intervenção 

profissional. Por isso, ainda são incipientes as reflexões em torno do tema 

Desenvolvimento e Políticas Públicas de Assistência Social, o que ocorre pelo fato da 

Assistência Social, especialmente no caso brasileiro, ter sua trajetória histórica 

marcada pelo assistencialismo, filantropia, e clientelismo, concepção que limita a sua 

compreensão enquanto política pública de direitos e com caráter emancipatório.  

Nosso percurso intelectual na temática Desenvolvimento e Política Pública 

de Assistência Social ocorreu a partir de experiências vivenciadas como docente do 

Curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (FASSO/UERN) e no Conselho Municipal de Assistência 

Social de Mossoró/RN (CMAS/Mossoró), evidenciadas durante processo de 

capacitação docente em nível de Mestrado junto ao Programa de Pós Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (PRODEMA/UERN), que possibilitou aproximação com as reflexões acerca do 

                                                 
1
Utilizar-se-á no decorrer do trabalho a expressão “Usuários” por expressar a condição de uso 

temporal da Política de Assistência Social como direito. 
2
 No presente estudo denomina-se “espaço/território” o ambiente das Políticas Públicas referente 

tanto ao ambiente geográfico como o das relações sociais aí estabelecidas. 
3
 Para o presente estudo a definição da Assistência Social como elemento do desenvolvimento 

refere-se à possiblidade e a compreensão da Assistência Social como uma Política aliada do 
desenvolvimento, no sentido de contribuir com a expansão de capacidades e liberdades dos 
indivíduos, seus usuários, nos espaços/territórios em que essa se realiza. 
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Desenvolvimento Sustentável e suscitou o interesse em articulá-lo com as reflexões 

em torno da Política Nacional de Assistência Social anunciada pelo governo 

brasileiro no ano de 2004 (PNAS/2004). 

Articular os temas do Desenvolvimento e da Política Social Pública de 

Assistência Social constitui-se no propósito teórico do presente estudo. Para essa 

articulação se fez necessário a realização de dois deslocamentos teóricos, tanto na 

noção de Desenvolvimento, como no conceito da Assistência Social. Ou seja, 

compreender o Desenvolvimento enquanto mudança social e melhoria da qualidade 

de vida das pessoas expresso na expansão de suas capacidades e liberdades (SEN, 

1993; 2000) e a Assistência Social enquanto um elemento do Desenvolvimento.  

Essa possibilidade considera, em termos de Política de Assistência Social, a 

concepção acumulada de que a Assistência Social constitui-se um direito e um dever 

do Estado, que objetiva garantir os mínimos sociais às pessoas e grupos em situação 

de risco e vulnerabilidade social, adicionando-lhes a compreensão de que ao garantir 

“mínimos sociais” o poder público está contribuindo com a realização, por menor que 

seja a escala, de mudanças nas condições de vida dos usuários dessa política.  

Em termos de Desenvolvimento, considera a sua compreensão como 

mudança social na qualidade de vida das pessoas, ou seja, enriquecimento da vida 

humana dela resultante, o que implica em desconstruir a concepção tradicional de 

Desenvolvimento herdada do século XIX, no que este é considerado sinônimo de 

crescimento econômico, industrialização e uso intensivo de tecnologia e ir além da 

noção de Desenvolvimento Sustentável, compreendido, por sua vez, como mudança 

social com equidade, responsabilidade ecológica, respeito à diversidade cultural e 

democrática em sua realização.  

Significa incorporar, além desses elementos, a percepção de que o 

Desenvolvimento pode ser pensado como expansão das capacidades e liberdades 

das pessoas e a Assistência Social como um elemento do Desenvolvimento (SEN, 

2002; COELHO, 2006), ou seja,  

 [...] se pensarmos a noção de desenvolvimento em termos do 
enriquecimento da vida humana (SEN, 1992) coloca-se como legítimo 
pensar que a assistência social, quando passa a ser entendida como direito 
que os indivíduos pertencentes a grupos e segmentos em condições de 
risco e vulnerabilidade social têm de realizarem mudanças em sua condição 
social, e portanto, na sua qualidade de vida, pode ser pensada enquanto 
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política pública, como um dos elementos do Desenvolvimento (COELHO, 
2006, p. 26).  

A perspectiva da liberdade, também denominada com enfoque da 

capacidade ou de perspectiva da expansão das capacidades, concebe o 

Desenvolvimento a partir da ideia de mudança social, esta entendida como o 

enriquecimento da vida humana dela resultante, ou seja, da melhoria da qualidade de 

vida.  

Sen (1993) afirma que as raízes conceituais do enfoque da capacidade, 

encontram-se em Adam Smith e Karl Marx, remontando mesmo a Aristóteles4. 

Considera que Aristóteles em seu livro “Ética à Nicômaco” ao discutir a “distribuição 

política” utilizando a análise do “bem dos seres humanos” estabeleceu as bases para 

discutir a qualidade de vida em termos de atividades e capacidades de realizá-las. 

Bem como, tanto Marx quanto Smith discutiram em suas obras a importância da 

efetivação e da capacidade para tanto, como determinantes do bem estar (SEN, 

1993, p. 316). 

Em se tratando dos autores da economia política, Sen (1993) destaca a 

contribuição de Marx e a influência de Aristóteles sobre este, ao apresentar na Crítica 

a Economia Política uma concepção de sucesso da vida humana, ou seja, de 

qualidade de vida e bem estar, como atendimento/cumprimento de atividades 

humanas necessárias ao enriquecimento da vida. Para corroborar sua apreensão 

Sen (1993, p. 316) afirma: 

  

 

“Nos termos do próprio Marx:” em lugar da riqueza e da pobreza da 
economia política, veremos surgir o rico ser humano e a rica necessidade 
humana. O rico ser humano é simultaneamente o ser humano que necessita 
de uma totalidade e o ser humano em quem a auto-realização existe como 
necessidade interior. 
 
 

                                                 
4
 Sen fundamenta-se na origem da economia ligada à tradição ética, cuja origem está em Aristóteles, 

particularmente nas discussões da economia, associada a fins humanos e não só à riqueza. Sen 
associa a essa discussão o Estado, cujo fim seria a promoção comum de uma boa qualidade de vida 
(SEN, 2005). As influências de Aristóteles em Smith e Marx relacionam-se a essa dimensão. Nesse 
sentido, mesmo com incorporações diferentes da dimensnsão ética, em seus escritos, tanto Smith 
como Marx visam aos fins humanos. A partir disso, o próprio Sen recupera esses dois autores para 
fundamentar a sua perspectiva ética da economia. Para aprofundar ver Sen (1993; 2002; 2005; 
2010). 
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Nesse sentido, o autor busca apresentar que parte do programa marxiano de 

crítica à sociedade capitalista traz como elemento a condição de melhoria da 

qualidade de vida, definida a partir do atendimento às necessidades humanas em 

termos de atividades e capacidades de desempenhá-las. O que incorpora tanto o 

atendimento a demandas referentes às condições materiais da vida humana, quanto 

as dimensões mais subjetivas dos indivíduos, no sentido mais amplo do rico ser 

humano, o que possibilita adicionar outras dimensões como a política, a cultural, a 

social, que em outras palavras, para o presente estudo, pode ser entendido como o 

sentido de emancipação humana, de superação da condição de coisificação do 

Homem. 

Para Sen, a noção de efetivação em Smith, como elemento constitutivo da 

vida, aparece em termos de conquista daquilo que se valoriza em uma determinada 

sociedade e, portanto, como elemento para avaliação do bem-estar de uma pessoa, 

demonstrando assim, a valorização social como historicamente construída. 

É Interessante nesse processo de discussão ressaltar que Sen considera 

que os elementos constitutivos da vida são resultantes da combinação de várias e 

diferentes efetivações. Essas efetivações, enquanto conquistas valorizadas pelos 

indivíduos e sociedade, podem ser referenciadas desde as elementares, como poder 

alimentar-se, às mais complexas, como desenvolver autoestima ou não envergonhar-

se ao se apresentar em público (SEN, 1993, p. 315). 

Nessa direção, a vida humana no enfoque da capacidade é concebida “como 

um conjunto de “atividades” e de “modos de ser” que poderemos denominar de 

“efetivações” (functionings) – e relaciona o julgamento sobre a qualidade de vida à 

avaliação da capacidade de funcionar ou de desempenhar funções” (SEN, 1993, p. 

315).  

Nessa perspectiva, a riqueza, ou prosperidade econômica constitui-se em 

apenas um dos meios de enriquecer a vida das pessoas, havendo outros meios 

valiosos no enriquecimento da vida humana. Desse modo, a avaliação da mudança 

social ou da qualidade de vida está relacionada à condição, ao poder e à 

oportunidade que o indivíduo tem de realizar algo, de fazer escolhas e exercitar a sua 

condição de agente.  

As efetivações, por sua vez, podem ser definidas como as conquistas que o 

individuo realiza para o seu bem estar e qualidade de vida. Podem ser entendidas 
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como a superação de privações e o seu conjunto define suas capacidades e 

liberdades. Em outros termos, as efetivações realizam-se quando se remove uma 

privação, quando se supre a falta de um dos elementos constitutivos do modo de 

vida socialmente valorizado. Ao realizar a superação de uma privação, o individuo ou 

grupo fragilizado está expandido as suas capacidades ou liberdades.  

A condição de agente dos indivíduos, nesse processo, está na possiblidade e 

oportunidade do indivíduo em promover mudanças, que podem ser limitadas pelas 

disposições sociais. A condição de agente dos indivíduos deve ser entendida, 

conforme Sen (2002), na perspectiva daquele que age e ocasiona mudanças a partir 

de seus objetivos e valores, ou seja, da condição de participar da vida social, 

econômica, política, tomando decisões, realizando escolhas, no envolvimento e 

realização de atividades individuais e conjuntas. 

Considerando que cada sociedade cria o modo de ser que a caracteriza, nas 

sociedades mercantilizadas do tipo da sociedade contemporânea é justo observar 

que o conjunto de elementos relacionados à definição da qualidade de vida é 

influenciado por essa realidade. Assim, o que se valoriza como condições da boa 

vida é determinada pelo conjunto de bens e valores definido como importante pela 

sociedade que tem no acesso a bens materiais, no consumo e status social, as suas 

expressões máximas. 

A qualidade de vida é um conceito/noção que vem sendo ampliado e tem 

ocupado significativamente o imaginário popular, no sentido de busca de níveis cada 

vez mais elevados de satisfação de necessidades e bem-estar, de escolhas de 

formas de viver e de condução da vida, entendida por Linhares (1998, s/p),  

 

  

[...] como a faculdade que têm as pessoas de fazer escolhas das quais 
resulte um conjunto de capacidades que, nos plano individual e coletivo, são 
realizadas por cada uma dessas pessoas, segundo aquilo que entende ser 
a melhor forma de viver. 

  

 

A qualidade de vida, portanto, expressa o acesso a um conjunto de bens 

simbólicos e matérias definido como importantes para o individuo, constituindo-se a 

falta ou a privação de um destes bens valorizados pelo individuo, uma privação em 

sua vida, ou seja, um empobrecimento de sua vida. A remoção dessas privações 



29 

 

 

 

significa uma conquista ou efetivação, responsável pelas suas possiblidades de 

escolhas e modos de ser. 

Nesse sentido, “[...] Uma efetivação é uma conquista de uma pessoa: é o que 

ela consegue fazer ou ser e qualquer dessas efetivações reflete, por assim dizer, 

uma parte do estado dessa pessoa” (SEN, 1993, p. 317).  

O conceito de efetivação como uma conquista do indivíduo, definidora de 

suas possibilidades de escolhas, torna-se importante para a compreensão do 

conceito de capacidade . Sen (1993, p. 317-318) afirma que  

 

 

a capacidade de uma pessoa é uma noção derivada. Ela reflete as várias 
combinações de efetivações (atividades e modos de ser) que uma pessoa 
pode alcançar. Isso envolve uma certa concepção da vida como uma 
combinação de várias “atividades e modos de ser”. A capacidade reflete a 
liberdade pessoal de escolher entre vários modos de ser.  
 
  
 
 
 

Ressalta-se, de acordo com a definição apresentada, que a noção de 

capacidade de um indivíduo está relacionada não à habilidade para fazer ou não 

algo, mas sim às oportunidades e possiblidades que lhes permita realizar escolhas 

entre vários modos de ser, ou seja, de fazer ou não fazer algo que valoriza para sua 

vida e bem-estar, o que envolve uma certa concepção de vida.   

Sen (2002) chama a atenção em sua análise do desenvolvimento para as 

liberdades e capacidades dos indivíduos e para o papel das Políticas Públicas no 

aumento dessas capacidades e, consequentemente, da liberdade. Afirma Sen (2002, 

p. 32) que 

 

 
a análise do desenvolvimento apresentada [...] considera as liberdades dos 
indivíduos os elementos constitutivos básicos. Assim atenta-se 
particularmente para a expansão das “capacidades” [capabilities] das 
pessoas de levar o tipo de vida que elas valorizam – e com razão. Essas 
capacidades podem ser aumentadas pela política pública, mas também,por 
outro lado, a direção da política pública pode ser influenciada pelo uso 
efetivo das capacidades participativas do povo. Essa relação de mão dupla 
é central na análise aqui apresentada. 
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Há nesse veio de análise uma relação de mão dupla entre capacidades e 

Políticas Públicas, pois as capacidades dos indivíduos são ampliadas através das 

Políticas Públicas, com destaque para a capacidade participativa do povo, no 

exercício da liberdade de participação, elemento também interessante a ser 

considerado nas demandas de definição de agenda, planejamento, controle social, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas. Nesse sentido, o papel das 

Políticas Públicas constitui-se, portanto, em contribuir com a expansão das 

capacidades e liberdades. 

Nessa perspectiva, as Políticas Públicas Sociais contribuem para a 

ampliação das capacidades e liberdades ao contribuírem com a realização de 

efetivações na vida de seus usuários, ampliando suas possiblidades de escolhas e 

definição de modos de ser e viver, segundo o que definam como melhor forma de 

viver. Isso define a sua condição de agentes, ou seja, de alguém que “[...] age e 

ocasiona mudança e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus 

próprios valores e objetivos [...]” (SEN, 2002, p. 33). 

Nessa direção, a Assistência Social no Brasil, pós 1988, enquanto Política 

Pública de direitos e constitutiva do Sistema de Seguridade Social, pode ser pensada 

quando se  visualiza os efeitos do atendimento a determinadas demandas, a partir de 

padrões pré-estabelecidos,  e também, quando possibilita maior autonomia aos seus 

usuários, conforme expresso no texto da Política Nacional de Assistência Social de 

2004 (PNAS/2004). Para esta, 

 

 

a nova concepção de assistência social como direito à proteção social, 
direito à seguridade social tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão 
pré-definido um recebimento e o de desenvolver capacidades para maior 
autonomia. Neste sentido ela é aliada ao desenvolvimento humano e social 
e não tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de 
necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende 
também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, 
distribuição dos acessos a bens e recursos, isto implica em um incremento 
das capacidades de famílias e indivíduos. (BRASIL, MDS/PNAS, 2004, p. 
12). 
 
 
 
 

Essa nova percepção de Assistência Social expressa na PNAS/2004, 

resultante do processo de afirmação desta como política pública, marca a ruptura 

com o paradigma assistencialista predominante, consolidando a condição de 
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obrigatoriedade do Estado, de direito de cidadania e, sobretudo, indicando a 

possibilidade da inserção política da Assistência Social no campo das Políticas 

Sociais Públicas, capazes de contribuir para o desenvolvimento. Nesses termos, 

amplia as capacidades dos indivíduos a partir de seus programas, projetos e ações, 

tanto no sentido de transferência de renda, quanto na possiblidade de acesso a 

outras políticas, além da proteção dos indivíduos em situações de fragilidades 

específicas, geradas por exclusões no campo geracional, étnico, de gênero ou nas 

demandas de violência de diferentes matizes. 

A PNAS/2004 ao mesmo tempo em que define um novo paradigma que 

direciona a Assistência Social para, em termos de Politica, consolidar-se como direito 

dos que dela necessitam (LOAS, 1993), define proposta de gestão no sentido de 

criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), demarcando uma ruptura 

paradigmática na Assistência e mudança, irreversível em termos de marco 

institucional legal, passo significativo para reconceituação, construção e consolidação 

de uma nova visão da Assistência Social junto às populações e, particularmente, aos 

seus usuários. Nesse contexto, ganha importância a proposta da noção da 

Assistência Social como elemento do Desenvolvimento, tese apresentada nesta 

pesquisa.  

A pesquisa DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: UMA 

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS 

MUNICÍPIOS DE ASSÚ5 E MOSSORÓ/RN,(2004-2008)6 teve como objetivo geral 

avaliar a efetividade da Política de Assistência Social nos municípios de Assú e 

Mossoró/RN no período de 2004 a 2008, a partir da identificação de efeitos/impactos 

na vida de seus usuários. Especificamente teve como objetivos: a) Mapear os 

processos de municipalização da assistência social nos municípios de Assú e 

Mossoró; b) Identificar as percepções de Desenvolvimento e Assistência Social dos 

gestores municipais da Política de Assistência Social (Secretários/Gerentes de 

                                                 
5
 Neste trabalho, privilegiou-se grafia do topônimo do município de Assú, dada a grafia utilizada pelos 

órgãos oficiais, dentre eles a Prefeitura Municipal e o IBGE, apesar de possibilidade de uso da grafia 
histórica de AÇU em deferência a sua origem Tupi (Taba-Açu). 
 
6
 A escolha por estes dois municípios como campo empíricos da pesquisa deu-se ao fato de ambos 

constituírem-se em polos regionais, de referencia, comporem como tais, o Programa do Governo 
Federal Territórios de cidadania (Território de Cidadania Assú/Mossoró) que prevê priorização de 
investimentos e recursos nas áreas de politicas sociais, bem como por suas diferenças e 
semelhanças  nos processos de municipalização da assistência social como politica pública. Quanto 
ao período do estudo, este corresponde aos primeiros  anos de implementação da Política Nacional d 
e Assistência Social publicada em 2004. 
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Desenvolvimento Social) e c) Identificar os efeitos/impactos da Assistência Social, 

em termos de efetivações na vida de seus usuários. Ressalta-se, ainda, o foco e 

centralidade dos usuários  quanto à efetividade da Politica de Assistência Social. 

Buscou-se, nesta perspectiva, identificar em que medida a Política de 

Assistência Social realizada a nível local contribui, ou não, com efetivações na vida 

de seus usuários, portanto, com a expansão de suas capacidades e liberdades, 

condição para considerá-la efetiva e um elemento do desenvolvimento. Apresenta-se 

particularmente como problema da presente pesquisa identificar em que medida a 

Política de Assistência Social realizada nos municípios de Assú e Mossoró tem 

efetividade e contribui com o desenvolvimento, colocando-se como pergunta de 

partida: como a Política Nacional de Assistência Social – (PNAS/2004), se realiza 

nos espaços/territórios municipais e, ao realizar-se, em que e como afeta/impacta, 

em termos de efetivações, a vida de seus usuários? 

Apresenta-se como hipótese que a Política de Assistência Social ao realizar-

se em espaços municipais, por menor que seja a escala/grau, causa efetivações na 

vida de seus usuários, portanto, amplia suas capacidades e liberdades, melhorando 

a sua qualidade de vida. Desse modo, tem efetividade, podendo ser considerada um 

elemento do desenvolvimento. Isso significa afirmar que a Política de Assistência 

Social é efetiva quando gera efetivações na vida de seus usuários e amplia suas 

capacidades e liberdades, podendo ser considerada um elemento do 

desenvolvimento, sendo necessário, para tanto, identificar em que medida as 

efetivações7, enquanto conquistas significativas na vida dos usuários, se realizam. 

Esta investigação insere-se no campo da pesquisa de avaliação de Políticas 

Públicas, tomando como referência a Avaliação de Efetividade. Compreende avaliar 

como atribuição de valor e avaliação de Políticas Públicas como apreensão de seus 

processos de decisão, implementação e resultados em termos de efeitos e impactos 

na sociedade e na vida de seus usuários, observando-se as condições para 

identificação de seu êxito ou fracasso (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986). 

 A avaliação de Políticas Públicas, conforme Arretche (2007), constitui-se em 

uma atribuição de valor, um julgamento de aprovação ou não, considerando certa 

percepção/visão de mundo. Realiza-se a partir de pesquisa rigorosa com uso regular 

                                                 
7
 Ressalta-se aqui que no presente estudo as efetivações significativas constituem-se aquelas 

mapeadas a partir dos indicadores de avaliação previamente definidos que serão aprofundados nos 
capítulos seguintes. 
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da literatura sobre a temática, observando os aspectos da política (conteúdo e 

resultados: objetivos, metas, impactos) e a política, enquanto condicionantes de 

tomada de decisão de fazer ou não fazer, ou seja, ”[...] as razões que a tornam 

preferível a qualquer outra” (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986, p. 108). Nesses 

termos  

 

 

[...] qualquer forma de avaliação envolve necessariamente um julgamento, 
vale dizer, trata-se precipuamente de atribuir valor, uma medida de 
aprovação ou desaprovação a uma política ou programa público particular, 
de analisá-la a partir de uma certa concepção de justiça (explícita ou 
implícita). Neste sentido, não existe possibilidade de que qualquer 
modalidade de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser apenas 
instrumental, técnica ou neutra. Nesta perspectiva, qualquer linha de 
abordagem das políticas públicas supõe, de parte do analista, um conjunto 
de princípios cuja demonstração é, no limite, impossível, dado que 
corresponde a opções valorativas pessoais. Neste sentido, o uso adequado 
dos instrumentos de análise e avaliação são fundamentais para que não se 
confunda opções pessoais e resultado de pesquisa (ARRETCHE, 2007,  p. 
29-30). 
 

 
 
 

Arretche (2007) chama a atenção para o conceito de avaliação, em termos 

de julgamento, o que implica a ideia de valores, inclusive pessoais do pesquisador, 

demonstrando a não neutralidade da pesquisa ao mesmo tempo em que destaca a 

necessidade de rigor na utilização de instrumentos de análises e avaliação, para 

isenção dos resultados da pesquisa das opções pessoais. 

A avaliação de Políticas Públicas pode ser enquadrada em dois tipos 

básicos: a Avaliação de Processo e a Avaliação de Impacto. A primeira refere-se à 

aferição da eficácia, em termos de implementação e, a segunda, refere-se aos 

efeitos/impactos do programa sobre a população alvo, apresentando-se como mais 

ampla e complexa do que a primeira (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986). 

A Avaliação de Processo pode ser entendida em termos de aferir se a 

política ou programa tem propósitos, estratégias e execução realizados conforme 

estabelecido previamente. Ou seja, se propõe avaliar o programa ou política com 

relação a metas e expansão de bens e serviços (policy autputs). Esse tipo de 

avaliação tem como objetivo o acompanhamento e avaliação da metodologia de 

implantação e execução do programa/política. Seu objeto de pesquisa são as metas 

e os resultados e a metodologia de implantação e execução, bem como a relação 
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entre o esforço/resultado, custo/beneficio e custo/resultado (FIGUEIREDO e 

FIGUEIREDO, 1986). 

Esses autores enquadram nesse tipo de pesquisa de avaliação a avaliação 

de metas e resultados, a avaliação de metodologias de implantação e a avaliação de 

relação custo/benefício e ou custo/resultados. Esse tipo de pesquisa apresenta como 

tendências a Avaliação de Eficácia (metas e meios) e Avaliação de Eficiência (custos 

benefícios e custo/resultados). 

A Avaliação de Impactos busca aferir os impactos/mudanças produzidos nas 

condições sociais de vida da população atingida pelo programa ou política (policy 

impacts). A condição de sucesso (êxito) ou fracasso da política ou programa está 

relacionada à constatação, de maneira causal, das mudanças alcançadas na vida 

das populações, dada a existência dessas mudanças ou inserção da população na 

política ou programa avaliado.  

O objetivo desse tipo de avaliação é o acompanhamento, avaliação e 

controle dos objetivos do programa ou politica.  O objeto de avaliação são as 

mudanças qualitativas na vida da população e as mudanças subjetivas na percepção 

da população com relação ao seu bem estar. Enquadra-se neste tipo de pesquisa de 

avaliação a tendência de avaliação de efetividade (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 

1986). 

Ressalta-se que a pesquisa de avaliação de Políticas Públicas busca 

estabelecer a causalidade entre um programa e um resultado, a partir da utilização 

de métodos e técnicas de pesquisa e uso apropriado da literatura sobre a temática, 

apresentando, segundo Arretche (2007), pelo menos três tendências: a) Avaliação de 

Eficácia; b) Avaliação de Eficiência; c) Avaliação de Efetividade. A distinção entre 

essas tendências constitui-se para a autora em “[...] um recurso analítico destinado a 

separar aspectos distintos dos objetivos e, por consequência, da abordagem e dos 

métodos e técnicas de avaliação” (ARRETCHE, 2007, p. 31).  

Nesse aspecto, o que diferencia uma tendência de avaliação de outra são 

além dos objetivos, os recursos metodológicos, ou seja, os métodos e técnicas 

selecionados e utilizados. 

A Avaliação de Eficácia está relacionada à verificação da relação entre os 

objetivos e instrumentos explícitos de um determinado programa e seus resultados 

efetivos (ARRETCHE, 2007). Ou seja, por exemplo, confronto entre metas propostas 
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e metas alcançadas ou instrumentos previstos e instrumentos realmente 

empregados. Draibe (2003, p. 95) afirma que a avaliação de eficácia “diz respeito à 

relação entre as características dos processos e sistemas de sua implementação de 

um lado e os resultados que chega, do outro”.  

A Avaliação de Eficiência trata da verificação da relação entre os esforços 

empregados na implementação e dos resultados alcançados e observa a qualidade 

do Programa/Politica a partir da relação tempo e custos. Nesse modelo de avaliação 

é estabelecida a relação entre produtos oferecidos (bens e serviços) e custo dos 

recursos para definição da eficiência de determinado programa. Tem na relação 

custo/benefício o melhor indicador de eficiência (ARRETCHE, 2000; FIGUEIREDO e 

FIGUEIREDO, 1986). Esse tipo de avaliação diz respeito, como indica Draibe (2003), 

as qualidades de um programa, examinada com base nos parâmetros técnicos de 

tempo e de custos. 

A Avaliação de Efetividade, pode ser entendida como a avaliação da relação 

entre o processo de implementação de determinado programa e seus impactos e/ou 

resultados. Trata da identificação do sucesso (êxito) ou fracasso em termos de 

verificação de mudanças reais nas condições sociais prévias de vida da população 

beneficiária/usuária do programa/política sob avaliação. (FIGUEIREDO e 

FIGUEIREDO, 1986, apud ARRETCHE, 2007, p. 32). 

Para Draibe (2003, p. 95) a Avaliação de Efetividade “refere-se à relação 

entre objetivos e metas, de um lado, e impactos e efeitos de outro. É medida pela 

quantidade ou o nível de qualidade com que determinado programa atinge os 

impactos esperados e promove efeitos, previsíveis ou não”. 

A Avaliação de Efetividade, portanto, registra os impactos da política ou 

programa, a partir da identificação da medida em que opera resultados previsíveis 

ou não, tanto na sociedade e área de sua abrangência quanto na vida de seus 

usuários. Trata-se da identificação do sucesso ou fracasso da política ou programa 

em termos de mudanças na vida da população beneficiária, demonstrando que 

determinados resultados só são possíveis a partir da implementação da política 

avaliada.  

A presente pesquisa de Avaliação de Efetividade da Política de Assistência 

Social nos municípios de Assú e Mossoró/RN, conforme já demonstrado, realiza-se a 

partir da compreensão de que a efetividade da Assistência Social como Política 



36 

 

 

 

Pública está relacionada com a sua contribuição na expansão das capacidades e 

liberdades, a partir da geração de efetivações na vida de seus usuários, expressa na 

melhoria da qualidade de vida a partir da observância dos seguintes indicadores: a) 

Renda e acesso a bens e serviços; b) Inserção comunitária; c) Mobilidade sócio 

espacial; d) Acesso as demais Políticas Públicas. Esses indicadores se apresentam 

para o presente estudo, como dimensões de aspectos da liberdade de segurança 

protetora, definidos por Sen (2000), ou seja, no direito à proteção social para redução 

de privações, dentre elas, as determinadas pela pobreza e miséria. 

Para materialização dos objetivos propostos, considerando as escolhas de 

técnicas e procedimentos capazes de concretizá-los, garantir rigor à investigação e 

melhor compreensão do fenômeno estudado, utilizou-se privilegiadamente a 

abordagem qualitativa, como a abordagem mais adequada para identificação dos 

impactos/efeitos, em termos de efetivações, na vida dos usuários da Assistência 

Social, dos municípios de Assú e Mossoró/RN, definidos como campo empírico da 

pesquisa. Utilizou-se ainda de dados secundários quantitativos, para a construção 

especialmente dos quadros referenciais do campo empírico e do objeto de estudo. 

A pesquisa do tipo qualitativa, conforme afirma Richardson (2008), possibilita 

a investigação e análise crítica dos fenômenos sociais, a partir da sua 

contextualização histórica e sua construção social, ou seja, possibilita revelar 

especificidades, aparência e essência, utilizando, portanto a lógica dialética que 

aplicada “[...] permite-nos reconhecer a especificidade histórica e a construção social 

dos fenômenos existentes, para que possamos agir conscientemente para 

transformação e satisfação de nossas necessidades” (RICHARDSON, 2008, p. 92). 

Minayo (2008) destaca que na pesquisa qualitativa leva-se em conta a 

compreensão e inteligibilidade dos fenômenos sociais e os significados e 

intencionalidades que os atores lhes atribuem. A autora afirma que 

 

 
 
[...] em uma avaliação investigativa por método qualitativo trabalha-se com 
atitudes, crenças, comportamentos e ações, procurando-se entender a 
forma como as pessoas interpretam e conferem sentido as suas 
experiências e ao mundo em que vivem (MINAYO, 2008, p. 82). 
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Percebe-se que o sentido do uso do método qualitativo encontra-se na 

possibilidade de valorização das informações dos indivíduos quanto as suas 

experiências e percepções de mundo, estabelecendo uma relação entre o mundo 

real e as subjetividades das pessoas na construção de informações e dados capazes 

de descrever determinado fenômeno. Essa possibilidade apresenta uma diversidade 

de estratégias metodológicas com objetivos de  

  

 

[...] compreender as relações, as visões e o julgamento dos diferentes 
atores sobre a intervenção na qual participam, entendendo que suas 
vivências e reações fazem parte da construção da intervenção e de seus 
resultados. Ou seja, acredita-se que exista uma relação dinâmica e 
inseparável entre o mundo real e a subjetividade dos participantes 
(MINAYO, 2008, p. 82). 

 
 
 
 

Nesses aspectos, deve-se levar em consideração que na descrição de 

determinando fenômeno, deve-se definir a estratégia metodológica, observando 

aquelas que permitem compreender as relações, as visões e o julgamento de 

diversos atores, bem como, estar atento a relação entre mundo real e subjetividade 

destes.  

Importante considerar ainda neste debate, a polêmica em torno da definição 

dos métodos de pesquisa quantitativa ou qualitativa ou objetivo versus subjetivo. 

Considera-se que esta questão 

 

 

[...] não pode ser assumida simplesmente como uma opção pessoal do 
cientista ao abordar a realidade. A questão, a nosso ver, aponta para o 
problema fundamental que é o caráter específico do objeto de 
conhecimento: o ser humano e a sociedade. Esse objeto que é o sujeito se 
recusa peremptoriamente a se revelar apenas nos números ou a se igualar 
com sua própria aparência (MINAYO, 1996, p. 36, apud OLIVEIRA, 2007, p. 
9).  

 

 

Trata-se, pois, de observar na definição do método a especificidade do objeto 

e as múltiplas possibilidades de sua apreensão, compreendendo que nem sempre só 

os números ou só as expressões dos sujeitos dão conta da apreensão dos 
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fenômenos estudados, podendo os métodos serem articulados e complementados, 

enriquecendo a apreensão dos fenômenos e a investigação.  

Na presente pesquisa priorizou-se o método qualitativo, mas utilizou-se de 

dados indiretos, coletados pelo método quantitativo, como forma de ampliar a leitura 

tanto do campo empírico, como do fenômeno estudado, a Política de Assistência 

Social.  

O processo metodológico de pesquisa constou dos seguintes momentos: 

a) Revisão de Literatura sobre a temática Desenvolvimento, Políticas 

Públicas, Políticas Sociais Públicas, avaliação de Políticas Públicas e Política de 

Assistência Social no Brasil, objetivando construir um quadro de referência teórico 

para análise dos dados empíricos e confirmação ou não da hipótese e da tese 

levantadas. 

b) Pesquisa Documental junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e 

Secretarias/Gerências Municipais de Desenvolvimento Social dos municípios de 

Assú e Mossoró/RN, bem como junto aos Conselhos Municipais de Assistência 

Social (CMAS) dos municípios citados, acerca do objeto de estudo e do campo 

empírico, tendo em vista a descrição e a construção de quadro informativo sobre o 

fenômeno estudo e seu ambiente de realização. 

c) Pesquisa de Campo com a realização de Grupos (GFs)  com usuários da 

Assistência Social em Assú e Mossoró, definidos a partir dos Centros de Referência 

da Assistencial Social (CRAS), territorialmente referenciados e implantados no 

período de 2004 e 2008, bem como de entrevistas semiestruturadas com gestores 

municipais da Assistência Social. Utilizou-se ainda de observações participantes em 

atividades e eventos, tanto no campo da gestão, quanto no atendimento à demanda 

de usuários, relacionados à Assistência Social no âmbito dos municípios objeto de 

estudo. 

As entrevistas semiestruturadas com os gestores municipais da Política de 

Assistência Social tiveram como objetivo identificar a percepção e a avaliação desses 

sobre a  Assistência Social realizada em seus municípios, identificando programas e 

ações mais significativos e seus impactos na vida local e em particular na vida dos 

seus usuários.  

Os Grupos Focais, principal técnica e instrumento utilizado na presente 

pesquisa para coleta de dados empíricos objetivando a verificação da hipótese 



39 

 

 

 

proposta, com os usuários tiveram como objetivo identificar as efetivações em suas 

vidas a partir da inserção na Política de Assistência Social, bem como avaliar a 

Política de Assistência Social a nível municipal. 

As observações participantes em atividades e eventos, relacionados à 

Assistência Social no âmbito dos municípios objeto de estudo, teve como objetivo 

apreender a dinâmica das relações estabelecidas entre agentes e usuários da 

Assistência Social, como a formação de grupos de interlocução e interesses, bem 

como os papéis desempenhados por estes. 

Observa-se que as entrevistas semiestruturadas, constituem-se uma técnica 

em que as questões são “[...] normalmente especificadas, mas o entrevistador está 

livre para ir além das respostas de uma maneira que pareça prejudicial para as 

metas de padronização e confiabilidade” (MAY, 2004, p. 148).   

Essa técnica possibilita uma maior apreensão do fenômeno estudado 

enquanto valorização de informações e dados dos entrevistados, quando se pode ao 

mesmo tempo colher informações sistemáticas e ampliadas por complementos de 

percepções e visões sobre o tema, além da postura gestual do entrevistado, o que 

fornece um rico material para leitura, interpretação e análise dos dados coletados.  

Os Grupos Focais constituem-se uma técnica na pesquisa social que desde 

os anos 1980 tem conquistado lugar de destaque nas diversas áreas de estudo, 

podendo ser definido como: 

 

 
 
[...] uma técnica de pesquisa na qual o Pesquisador reúne num mesmo local 
e durante um certo período, uma determinada quantidade de pessoas que 
fazem parte do público-alvo de suas investigações ,tendo como objetivo 
coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, informações 
acerca  de um tema específico (CRUZ NETO, MOREIRA e SUCENA, 2002, 
p. 5). 
 

 

 

No Grupo de Foco ou Focal, conforme evidenciado, além do baixo custo em 

sua realização e as possiblidades de reunir, em um mesmo local, pessoas com 

objetivo de levantar informações sobre determinando tema, apresenta-se produtivo 

por possibilitar o diálogo e o debate entre os participantes e com os participantes, 

como elemento central no processo de informação e coleta de dados.   
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Essa técnica de investigação possibilita investigar questões complexas e 

produzir conhecimentos em pouco tempo e a baixo custo (ASCHIDAMINI, s/a), além 

de “trabalhar com a reflexão expressa através das „falas‟ dos participantes 

permitindo que eles apresentem simultaneamente, seus conceitos, impressões e 

concepções sobre determinado tema” (CRUZ NETO, MOREIRA e SUCENA, 2002, 

p. 5). 

Ressalta-se que os conceitos, noções e percepções sobre o objeto de 

discussão no Grupo de Foco, expressos pelos participantes a partir de suas falas 

simultâneas, estimulados e coordenados por um mediador, possibilitam o registro, o 

diálogo e a troca de experiências entre os depoentes/participantes, potencializando 

o confronto e a comparação de informações e dados, que por sua vez, ampliam as 

suas possibilidades de leitura, apreensão e visão do fenômeno estudado. 

 Flick (2007) considera a técnica de Grupo de Foco como técnica de baixo 

custo que possibilita rica coleta de dados por estimular seus 

participantes/respondentes a lembrar-se de acontecimentos, ultrapassando assim, os 

limites da resposta de um único entrevistado. Para este autor o Grupo de Foco 

constitui-se em 

 

 

Técnica qualitativa de coleta de dados altamente eficiente, [que fornece] 
alguns controles de qualidade sobre a coleta de dados, visto que os 
participantes tendem a controlar e compensar um ao outro, eliminando, 
assim, opiniões falsas ou radicais [...], e é razoavelmente fácil avaliar até 
que ponto existe uma opinião compartilhada, relativamente consistente [...] 
entre os participantes (PATTON, apud FLICK, 2007, p. 125). 

 
 
 

Significativo destacar que nesta técnica a “fala” dos indivíduos 

respondentes/participantes é valorizada em seu conjunto, dado a troca de opiniões e 

percepções, as realidades vivenciadas e as possiblidades de correção de 

informações e opiniões, o que possibilita uma maior veracidade dessas, além da 

identificação e complementação de opiniões e informações compartilhadas.  

A observação participante, enquanto técnica de pesquisa possibilita 

aprender, segundo Selltiz (1997, p. 2) “[...] como os grupos se formam e funcionam e 

como as pessoas aprendem a desempenhar papéis”.  



41 

 

 

 

Enquanto pesquisa qualitativa, com as técnicas expostas, buscou-se “uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas 

pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamento” (RICHARDSON, 2008, p. 90). 

 Enquanto método de análise do material coletado utilizou-se como 

referência a análise de conteúdo, que pode ser entendida como: 

  

 
[...] um conjunto de instrumentos metodológicos que vem sendo 
aperfeiçoado e aplicado a discursos diversos. É um instrumento usualmente 
utilizado em investigações qualitativas e possui, como principais 
características metodológicas, a objetividade, sistematização e inferência. 
(RUSSO et al, 2008, p. 08). 
 

  

A análise de conteúdo como instrumento de estudo e análise em 

investigações do tipo qualitativo, tem sido utilizada na busca de melhor apreender 

uma comunicação ou discurso, extraindo seus aspectos mais relevantes. Como 

técnica que tem como objeto os estudos da linguagem, aplica-se a descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo da comunicação, de forma que no 

presente estudo apresentou-se como pertinente ao processo de leitura e 

interpretação dos dados coletados em Grupos Focais e entrevistas, contribuindo para 

uma melhor compreensão do objeto de estudo e da temática (BARROS e LEHFELD, 

1990). 

A presente Tese está estruturada da seguinte forma: o Primeiro Capítulo, 

intitulado Desenvolvimento, Políticas Públicas e Assistência Social, realiza 

reflexões em torno da articulação da trilogia Desenvolvimento, Políticas Públicas e 

Assistência Social, notadamente em torno do debate acerca do Desenvolvimento 

enquanto noções em disputa, particularmente da concepção de Amartya Sen do 

Desenvolvimento como Liberdade. Discute ainda a pesquisa de Avaliação de 

Políticas Públicas e a Política Pública de Assistência Social como uma política de 

direitos no Brasil pós 1988, finalizando com as reflexões em torno das possíveis 

relações/articulações entre Desenvolvimento e Assistência Social. 

O segundo Capítulo denominado A Assistência Social como elemento do 

Desenvolvimento: da Lei Orgânica da Assistência Social ao Sistema Único da 

Assistência Social no Brasil, discorre sobre o processo de construção da 
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Assistência Social como Política Pública, resgatando sua trajetória histórica e 

apresentando a configuração da Assistência Social como Política Pública Nacional, a 

partir da formatação da Política Nacional de Assistência Social de 2004(PNAS/2004), 

tendo em vista a construção do Sistema Único de Assistência Social(SUAS).  

O terceiro Capítulo intitulado A Política de Assistência Social nos 

municípios de Assú e Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte discute a 

configuração do campo empírico, bem como a formatação da Assistência Social nos 

municípios referenciados. 

O quarto capítulo intitulado Assistência Social e Desenvolvimento: 

Avaliação da Efetividade da Assistência Social nos municípios de Assú e 

Mossoró/RN: a ótica dos usuários apresenta a discrição do percurso teórico-

metodológico e os resultados da pesquisa, bem como discorre acerca da proposta de 

avaliação de efetividade na perspectiva da expansão das capacidades com a 

explicitação da avaliação da efetividade da Assistência Social nos municípios citados, 

partir da percepção de seus usuários. 

A Conclusão expressa as percepções acerca da pesquisa realizada e seus 

resultados.  
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1 DESENVOLVIMENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

O tema do Desenvolvimento retornou ao centro das discussões no final do 

século XX, com a crescente “universalidade” da noção de Desenvolvimento 

Sustentável, que procura desconstruir a concepção de Desenvolvimento herdada do 

século XIX, e, em boa medida, ainda hegemônica no imaginário social. 

Pensar o tema do Desenvolvimento é refletir sobre o lugar do Estado, do 

mercado e da sociedade no processo de mudança social, apontando para o fato 

histórico demonstrável de que o Estado Nação perdeu parte do poder e soberania 

nas últimas décadas do século XIX, ao mesmo tempo em que continua a ter enorme 

influência nos processos de mudança social, constituindo-se ainda um ator 

fundamental para o Desenvolvimento (CASTELS, 2004). 

Reconhecer o papel do Estado8 no processo de Desenvolvimento traz para o 

primeiro plano da reflexão o tema das Políticas Públicas e da Avaliação da 

Efetividade destas, e em particular, no Brasil pós 1988, a Política Pública de 

Assistência Social como direito e componente do Sistema de Seguridade Social.  

Considerando-se a diversidade de definições, as Políticas Públicas têm na 

definição clássica de “Estado em ação” (JOBERT & MULLER, 1987), sua melhor 

expressão. Nesse sentido, as definições de Políticas Públicas podem ser 

consensualmente articuladas em torno das proposições e intervenções, 

especialmente dos governos, no atendimento das demandas postas pela sociedade 

contemporânea em termos de solução de múltiplos problemas relacionados às 

questões de bem estar e qualidade de vida, que exigem tomadas de decisão, 

alocação de recursos e desencadeamento de ações e avaliações que visem 

correções necessárias para sua existência/continuidade ou não. 

Na perspectiva do presente estudo as Políticas Públicas podem (e devem) 

ser pensadas como ações públicas que visam possibilitar, em diversos âmbitos da 

vida social, a expansão das liberdades e capacidades dos indivíduos. Assim, as 

Políticas Públicas, particularmente as de corte social, têm como finalidade a 

desconstrução de restrições produzidas pelas sociedades de mercado e a sua 

                                                 
8
 Ver acerca da questão do Estado e das Políticas Públicas as reflexões de Skopol (1996), 

particularmente seu texto Brining the state back In.: EVANS, Peter B.; RUESCHEMEYER, Dietrich e 
SKOPOL, Theda. Strategies of analysis in current Research. London: Cambridge University Press, 
1996. 
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avaliação tem como horizonte verificar em que medida e escala contribui para 

expandir as capacidades e liberdades dos indivíduos, seus usuários (COSTA, 2010).   

Registra-se que as Políticas Públicas têm sido objeto de estudo de diversos 

campos de saber, sendo, porém, recentes sua apreensão enquanto objeto de 

avaliação. Nesse contexto, inserem-se particularmente as Políticas Sociais. 

Nessa direção, destaca-se o caráter incipiente das avaliações de Políticas 

Públicas e Sociais no Brasil, que tem seus marcos referencias na década de 1980, 

com a original discussão de Figueiredo e Figueiredo (1986) sobre a questão. Desde 

então, se aprimoram pesquisas e estudos de avaliação de Políticas Públicas, visando 

suprir as deficiências nesse campo e a superação da apresentação de resultados de 

monitoramento e acompanhamento como pesquisa de avaliação.  

Com a expansão dos processos de aprimoramento de relações republicanas 

marcadas por amplas possibilidades de participação e envolvimento das populações, 

inclusive em espaços territórios municipais, no exercício de definição e 

acompanhamento (monitoramento e controle social) da intervenção do Estado via 

Políticas Públicas, consolidam-se as necessidades de colocar na agenda do 

conhecimento, a avaliação de Políticas Públicas e das Políticas Sociais Públicas, no 

sentido da apreensão de seus processos de decisão/definição, 

implementação/execução e resultados (efeitos e impactos) na sociedade e vida de 

seus usuários, definindo as condições para identificação de seu êxito ou fracasso9.  

Nesse contexto, insere-se a importância da avaliação da Política Social de 

Assistência Social no Brasil pós 1988, particularmente a Política Nacional de 

Assistência Social publicada em 2004, que se constitui na afirmação de uma ruptura 

paradigmática com a visão tradicional, na qual a Assistência Social era percebida 

como assistencialismo, filantropia e caridade. 

A Constituição brasileira de 1988 confere a Assistência Social o status de 

Política Pública do campo da Seguridade Social, condição que é confirmada pela Lei 

Orgânica da Assistência Social(LOAS) publicada no ano e 199310 e pelo conjunto de 

processos coletivos decorrentes dessa mudança em seu marco regulatório, expressa 

em disputa pela afirmação da condição de politica em fóruns de níveis municipal, 

                                                 
9
 No presente estudo define-se o êxito como um sucesso de uma política, programa, projeto, ação, no 

sentido de atendimento de seus objetivos, a partir da identificação de efetivações geradas na vida de 
seus usuários, portanto, a contribuição na expansão de suas capacidades e liberdades. 
10

 Lei nº 8.742/1993, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência 
social e dá outras providências. 
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estadual e nacional, que consolidam diversas versões e esboços de textos de 

políticas, aprovados e modificados em diversas Conferências, e que, têm na IV 

Conferência Nacional de Assistência Social (2003) as bases para a consolidação e 

publicação da Política Nacional de Assistência Social e a construção do Sistema 

Único de Assistência Social (PNAS/SUAS). 

Neste capítulo, apresenta-se a partir da revisão da literatura sobre 

Desenvolvimento, Políticas Públicas, Avaliação de Políticas Públicas e Assistência 

Social, um quadro teórico para a  Avaliação da efetividade da Política de Assistência 

Social e análise das possíveis relações entre Assistência Social e Desenvolvimento. 

   

 

1.1. DESENVOLVIMENTO COMO EXPANSÃO DE CAPACIDADES 

 

O século XX é marcado pelas disputas em torno da noção de 

Desenvolvimento que ganham maior visibilidade e centralidade no início do século 

XXI. Expressão destas disputas são os questionamentos ao paradigma de 

Desenvolvimento herdado do século XIX e até então hegemônico, identificado como 

industrialização, inovação tecnológica e crescimento econômico (BASTOS, 2000) e a 

emergência de um novo paradigma identificado como Desenvolvimento Sustentável, 

que incorpora as dimensões de equidade social, responsabilidade ecológica, respeito 

às diversidades culturais e especificidades locais, bem como a participação dos 

beneficiários em sua realização. 

A noção de Desenvolvimento Sustentável que procura reconceituar o sentido 

do Desenvolvimento enquanto mudança social foi um processo resultante de 

diversas variáveis históricas presentes nas últimas décadas do longo século XX 

(HOBSBAWM, 1995). Destacam-se nesse processo as crises econômicas, sociais e 

ambientais, aliadas à emergência de diversos movimentos ambientalistas e à 

necessidade de construção de um novo padrão de Desenvolvimento a partir das 

discussões em torno da reconstrução da Europa pós Segunda Guerra Mundial. 

Nesse contexto, o padrão de Desenvolvimento que emergia era o baseado 

na crença da industrialização e do progresso ilimitado, cujo modelo era a sociedade 

de consumo norte americana (SCOTTO, CARVALHO e GUIMARÃES, 2007). 
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Paralelamente, na contramão desse processo, firmavam-se as bases de 

questionamento a este paradigma e a necessidade de superá-lo e ressignificá-lo. 

Portanto, a necessidade de construção de um novo padrão de 

Desenvolvimento tem suas origens e ganham forma pós anos de 1940 com as 

discussões evidenciadas com os planos de reconstrução da Europa pós Guerras 

Mundiais, notadamente a Segunda Grande Guerra Mundial (1939/1945) que 

devastou o continente europeu, redefiniu o mapa geopolítico do mundo, afirmou um 

padrão de Desenvolvimento, ao mesmo tempo em que pôs em cheque os padrões 

de produção e consumo, condições para uma reconceituação do Desenvolvimento e 

bases para a noção de Desenvolvimento Sustentável, que ganhará força com a 

inclusão na agenda mundial da problemática ambiental. 

Os anos de 1960 do século XX marcam o surgimento da problemática 

ambiental, colocando em evidência as preocupações em torno da utilização dos 

recursos naturais, o modelo de crescimento e a finitude do planeta, além de questões 

relacionadas às preocupações com o crescimento demográfico e os problemas dele 

resultante. Essas questões influenciaram a pauta de discussão dos organismos 

internacionais e governos nos anos seguintes, no sentido de reconceituar o 

Desenvolvimento e (re)definir novas maneiras de ver o mundo, a relação 

homem/natureza e os processos de industrialização. Gestaram-se, assim, as 

condições para as novas definições e disputas politicas em torno de conceitos e 

noções de Desenvolvimento e do próprio futuro da humanidade no planeta. 

Nesse processo, os anos de 1970, são particularmente importantes, 

especialmente pelas discussões do Clube de Roma e a publicação do “The limits to 

Growth” (Os limites do crescimento) , também conhecido como Relatório Meadows 

ou Relatório de Roma (1972) no qual se apresenta a Tese de Crescimento Zero 

como condição para a estabilidade econômica e ecológica. 

O Relatório Meadows apresenta três teses e conclusões básicas:  

 

 
1. Se as atuais tendências de crescimento da população mundial – 
industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos 
naturais – continuarem imutáveis, os limites de crescimento neste planeta 
serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem anos. O resultado 
mais provável será o declínio súbito e incontrolável, tanto da população 
quanto da capacidade industrial.  
2. É possível modificar estas tendências de crescimento e firmar uma 
condição de estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até 
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um futuro remoto. O estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal 
modo que as necessidades materiais básicas de cada pessoa na terra 
sejam satisfeitas, e que cada pessoa tenha igual oportunidade e realizar seu 
potencial humano individual.  
3.Se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segundo 
resultado, em vez de lutar pelo primeiro, quanto mais cedo ela começar a 
trabalhar para alcançá-lo, maiores serão suas possibilidades de êxito 
(MEADOWS, apud BRUSEKE, 1995, p. 30). 

 

 

Essas teses e conclusões mapearam o debate em torno do problema do 

Desenvolvimento, traçando como questões centrais a contestação ao padrão de 

Desenvolvimento e a finitude do planeta, apontando, de forma contundente, o 

declínio da população e da capacidade industrial, as crenças nas possibilidades de 

modificação dessa realidade, apesar de manter a lógica de atendimento às 

necessidades básicas e aos interesses individuais nos padrões de Desenvolvimento 

predominantes até então e a Tese do Crescimento Zero, expressas no compromisso 

de trabalhar para alcançar “novo” padrão de Desenvolvimento.    

A Tese do Crescimento Zero significou a contestação da ideia da 

industrialização como sinônimo do Desenvolvimento e a crítica às teorias de 

Desenvolvimento, até então hegemônicas, vinculadas à industrialização. Essa tese 

desencadeou uma série de eventos mundiais e discussões teóricas em termos de 

redefinir o Desenvolvimento capitalista e descontruir o mito do Desenvolvimento 

econômico como sinônimo de progresso.11 

Nessa direção, Furtado (1974) em seu livro O mito do Desenvolvimento 

Econômico, chamou a atenção para o papel dos mitos e suas influências nos 

processos de explicação da realidade social, na construção de análises e de visões 

dos processos sociais, destacando o padrão de Desenvolvimento capitalista como 

um mito, ao afirmar: 

 
[...] a hipótese de generalização, no conjunto do sistema capitalista, das 
formas de consumo que prevalecem atualmente nos países cêntricos, não 
tem cabimento dentro das possibilidades evolutivas aparentes deste sistema 
[...] Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um 
simples mito [...] (FURTADO, 1974, p. 75). 

                                                 
11

 Ver ainda sobre esta questão a Tese do Decrescimento (1970), que tem como expoente Serge 
Latouche (2009), que demonstra a atualização da Tese do Relatório Meadows, de crescimento 
limitado, dado a finitude dos recursos naturais. Teóricos da corrente do decrescimento ambiental 
apresentam como indicadores do desenvolvimento, em contraposição aos limites do Produto Interno 
Bruto (PIB), principal indicador da economia tradicional, os seguintes indicadores para mensurar o 
desenvolvimento: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Pegada Ecológica e Índice de Saúde 

Social.  
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A visão expressa por Furtado (1974) nesta afirmação do Desenvolvimento 

econômico como um mito, apresenta a sua contestação ao sistema de valores 

orientadores das avaliações dos processos de Desenvolvimento. Chama a atenção 

para o fato da insustentabilidade do modelo de Desenvolvimento centrado na 

industrialização, calcado em padrões de produção e consumo incontroláveis, bem 

como, para a insustentabilidade das referências de que este possa ser generalizado. 

O sentido do mito está justamente na insustentabilidade da realização, de forma 

universal, do Desenvolvimento econômico com padrões semelhantes em sociedades 

e nações diversas. Ou seja, a impossibilidade da realização de padrões de 

Desenvolvimento econômico dos países altamente industrializados nos países em 

processo de Desenvolvimento, com industrialização incipiente ou inexistente, 

atingindo e beneficiando toda a população. 

Complementando, Furtado (1974), ressalta o papel das discussões do Clube 

de Roma e do Relatório Meadows na desconstrução do mito do Desenvolvimento 

econômico afirmando que:  

 

 
A importância principal do modelo The limits to Growth é haver contribuído, 
ainda que não haja sido o seu propósito, para destruir esse mito, 
seguramente um dos pilares da doutrina que serve de cobertura à 
dominação dos povos dos países periféricos dentro da nova estrutura do 
sistema capitalista (FURTADO, 1974, p. 75-76). 
 
 

 

Essa afirmação aponta os impactos das contestações do modelo de 

Desenvolvimento apresentado no “The limits to Growth", na desconstrução de uma 

forma de perceber o mundo e o Desenvolvimento, as relações entre nações e, 

consequentemente, da condição do homem como agente no processo de 

Desenvolvimento. O “the limits to Growth” pôs em cheque também o mito de 

progresso que criou e fundamenta a atual sociedade industrial (VEIGA, 2005, p. 30). 

 Ainda discorrendo sobre os mitos, Furtado (1974, p. 16) destaca:  

  

A literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto de século 
nos dá um exemplo meridiano desse papel diretor dos mitos nas ciências 
sociais pelo menos noventa por cento do que aí encontramos se funda  na 
ideia,  que se dá por evidente, segundo a qual o desenvolvimento 
econômico tal vem sendo praticado pelos países que lideraram a revolução 
industrial pode ser universalizado. 
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Isso significa, dentre outras questões, que as análises do mundo e do 

Desenvolvimento até então, foram conduzidas pela crença na universalização do 

modelo de Desenvolvimento econômico praticado pelos países cêntricos, na 

pretensão de que:  

 

 
[...] os Standards de consumo da minoria da humanidade, que atualmente 
vive nos países altamente industrializados, é acessível às grandes massas 
de população em rápida expansão que formam o chamado terceiro mundo. 
Essa ideia constitui, seguramente, uma prolongação do mito do progresso, 
elemento essencial na ideologia diretora da revolução burguesa, dentro da 
qual se criou a atual sociedade industrial (FURTADO, 1974, p. 16). 

 

 

Essa constatação sintetiza as percepções em torno do papel dos mitos na 

orientação das explicações dos fenômenos sociais, as críticas ao mito do 

Desenvolvimento econômico industrial e do progresso material, contribuindo com os 

debates para ampliação das discussões sobre a temática e a desconstrução de suas 

bases tradicionais.  

Nesses termos, o autor anota pontos referencias para os questionamentos 

ao modelo de Desenvolvimento capitalista e à necessidade de ampliação das 

discussões em termos de outras formas de pensar o Desenvolvimento para além do 

econômico, evidenciando um processo de reconstrução da noção de 

Desenvolvimento e da economia e dos seus modelos de análise. Afirma Furtado 

(1999, p. 64-65):  

 
 
O desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos do que 
mudar o curso da civilização, deslocar o eixo da lógica dos meios a serviço 
da acumulação num curto horizonte de tempo para uma lógica dos fins em 
função do bem estar social, do exercício da liberdade e da cooperação entre 
os povos.  
 
 
 

Furtado (1999) explicita a sua autocrítica, enquanto estudioso do 

Desenvolvimento, ao deslocar o eixo de discussão sobre o tema dos meios para os 

fins do Desenvolvimento. Ou seja, ao colocar em cena elementos como o bem estar 

social, a liberdade e a cooperação entre os povos como importantes para definição e 

análise do Desenvolvimento.  Nessa abordagem, Furtado rever os seus estudos e 

apresenta a tarefa que considera que deve preocupar os homens no decorrer do 
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século XXI, qual seja, “[...] estabelecer novas prioridades para a ação política em 

função de uma nova concepção do desenvolvimento, posto ao alcance de todos os 

povos e capaz de preservar o equilíbrio ecológico” (FURTADO, 1999, p. 64). 

Esse desafio representa uma mudança no curso civilizatório, e uma 

redefinição do Desenvolvimento e do Subdesenvolvimento, bem como do objetivo da 

ação social que,  

 

 
[...] deixaria de ser a reprodução dos padrões de consumo das minorias 
abastadas para ser a satisfação das necessidades fundamentais do 
conjunto da população e da educação concebida como desenvolvimento 
das potencialidades humanas nos planos ético, estético e da ação solidária 
(FURTADO, 1999, p. 64-65). 

 

 

Esse deslocamento está centrado no bem estar coletivo, entendido como 

“[...] a realização das potencialidades dos indivíduos e das comunidades vivendo 

solidariamente” (FURTADO, 1999, p. 65), como condição do Desenvolvimento. 

Significa a orientação da criatividade humana para a busca do bem estar coletivo ao 

invés da acumulação econômica e do poder militar.  

Nesse sentido, redimensiona-se também, as relações entre as nações, com 

a responsabilização dos países com o patrimônio comum da humanidade formado 

pelos bens naturais e pela herança cultural, manifesto em duas ideais-forças como 

denomina Furtado (1999): a) prioridade para a satisfação das necessidades básicas 

expressas na declaração Universal dos Direitos Humanos, com o Desenvolvimento 

voltado para o estímulo à iniciativa pessoal e à solidariedade; b) responsabilidade 

internacional pelo desgastes do patrimônio natural. Essas seriam ideias 

fundamentais para um novo modelo de Desenvolvimento.  

Nesse ambiente teórico/interventivo, gestam-se múltiplas possiblidades de 

pensar o Desenvolvimento adicionando a seu estudo questões apontadas pelo 

debate contemporâneo, sobretudo por pensadores vinculados às correntes 

institucionalistas e neo-institucionalistas12. Tais correntes, evidenciam as discussões 

em torno do Desenvolvimento Sustentável, inserindo as dimensões humanas, 

                                                 
12

 Para uma maior aproximação com esta discussão ver, dentre outros, Bastos (2006), o livro 
Ambiente institucional no financiamento da agricultura familiar, particularmente o capítulo 2, no qual o 
autor discorre sobre essas correntes de pensamento, seu surgimento, principais referências/autores e 
o debate contemporâneo em diversos campos do conhecimento. 
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sociais, ecológicas e ambientais, dentre outros referenciais, para a definição (e 

medição) do Desenvolvimento, o que reflete em indicadores e índices mais amplos 

que os indicadores referenciados em renda, consumo, produção e no Produto Interno 

Bruto dos Países (PIB). 

Em termos conceituais, o debate em torno da (re)conceituação do 

Desenvolvimento são ampliados a partir das discussões acerca das questões 

ambientais, que predominam nos anos de 1970, com destaque para a realização da  

Conferência de Estocolmo Sobre o Meio Ambiente (1972) e para a elaboração, pelo 

empresário e ambientalista  canadense Maurice Strong do conceito de 

ecodesenvolvimento, aliando Desenvolvimento e equilíbrio ecológico e se 

apresentando como: “[...] via intermediária entre o que Sachs denominava de 

„ecologismo absoluto‟ e o „economicismo arrogante‟, que pudesse conduzir a um 

Desenvolvimento orientado pelo princípio de justiça social e harmonia com a 

natureza (SCOTTO, CARVALHO e GUIMARÃES, 2007, p. 25). 

Essa nova visão de Desenvolvimento estabelece assim, uma terceira via de 

reflexão, mais ampla, tendo como princípio orientador a justiça social e o equilíbrio 

ecológico, sintetizando as demandas apresentadas pelos debates da época em torno 

de dotar o Desenvolvimento de novas e múltiplas possibilidades de ser pensado. 

 O conceito de ecodesenvolvimento apresentado em 1973 por Maurice 

Strong é definido por Sachs (1986) como: 

 

 
Um processo criativo de transformação do meio com ajuda de técnicas 
ecologicamente prudentes, concebidas em função das potencialidades 
deste meio, impedindo o desperdício inconsiderado dos recursos e 
cuidando para que estes sejam empregados na satisfação das 
necessidades de todos os membros da sociedade, dada a diversidade dos 
meios naturais e dos contextos culturais. As estratégias do eco 
desenvolvimento serão múltiplas e só poderão ser concebidas a partir de 
um espaço endógeno das populações consideradas. (SACHS, 1986, apud 
SCOTTO, CARVALHO e GUIMARÃES, 2007, p. 26). 
 
 
 
 

Essa definição apresenta de forma sintética o sentido do 

ecodesenvolvimento como a harmonização dos objetivos econômicos, sociais e 

ambientais, ao mesmo tempo em que, reconhece as múltiplas estratégias para sua 

operacionalização levando em consideração os espaços e suas populações. Nesse 

sentido,  
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Promover o eco desenvolvimento é, no essencial, ajudar as populações 
envolvidas a se organizar, a se educar, para que elas repensem seus 
problemas, identifiquem as suas necessidades e os recursos potenciais 
para conceber e realizar um futuro digno de ser vivido, conforme os 
postulados de justiça social e prudência ecológica (SACHS, 1986, apud 
SCOTTO, CARVALHO e GUIMARÃES, 2007, p. 26). 
 

 

Concebendo melhorar as condições de vida das populações e respeitar o 

meio ambiente, o conceito de ecodesenvolvimento promove um deslocamento 

necessário no conceito de Desenvolvimento, adicionando-lhe elementos para além 

do econômico e pautando a questão ambiental e o bem estar das populações como 

centrais neste processo, formatando assim, as bases do que será posteriormente 

denominado por pesquisadores anglo-saxões de Desenvolvimento Sustentável.  

Base do conceito/noção de Desenvolvimento Sustentável, o conceito de 

ecodesenvolvimento define uma concepção alternativa à noção de Desenvolvimento 

tradicional. Tal conceito apresenta seis princípios básicos sistematizados por Ignacy 

Sachs (apud BRUSECK, 1995, p. 31): 

 

 
a) satisfação das necessidades básicas; b) solidariedade com as gerações 
futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) a elaboração de um 
sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras 
culturas, e f) programas de educação. 
 
 
 

Nesses princípios, firmam-se os pilares da noção de Desenvolvimento 

Sustentável marcados pela critica ao modelo de Desenvolvimento industrial, 

compromisso com a pauta ambiental, valorização da condição de humano e o 

compromisso com as gerações futuras. 

A contestação ao modelo de Desenvolvimento focado na industrialização 

prescinde da ideia de acesso às populações dos diversos países a condições 

básicas de vida e de acesso a condições de atendimento a patamares mínimos de 

bem-estar, no qual o Estado tem papel significativo na geração dessas condições por 

meio de políticas públicas e políticas sociais de proteção. Articulados as dimensões 

de um meio ambiente saudável apresenta os elementos da participação/democracia 

como uma condição também de sua realização. Constituem-se estes princípios em 

os pontos focais e norteadores tanto dos debates internacionais sobre o tema, 
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quanto da institucionalização do conceito de Desenvolvimento Sustentável, em 

constante disputa e processo de significação e ressignificação.  

Nesses termos, resultante da crítica ao Desenvolvimentismo e sucessor do 

ecodesenvolvimento, o conceito de Desenvolvimento Sustentável apresenta-se de 

forma sistematizada nos anos 1980, em documento elaborado pela Comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente (CMMAD), intitulado Our common future (Nosso futuro 

Comum), no bojo da afirmação de que “a humanidade é capaz de tornar o 

desenvolvimento sustentável – de garantir que ele atenda as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também 

às suas” (CMMAD, 1988, p. 9). 

A síntese da nova noção de Desenvolvimento expressa pelos debates até 

então, está no atendimento das demandas do presente sem comprometer o futuro. 

Resgata-se tanto a ideia de controle sobre os processos de Desenvolvimento, quanto 

o seu planejamento e o compromisso inequívoco das nações do norte com as 

nações do sul em equilibrar padrões de crescimento e consumo, na utopia de 

convivência harmônica. 

Sem dúvidas, esse novo conceito de Desenvolvimento Sustentável constitui-

se um avanço nos debates e será o lastro sobre o qual, novos debates e ações 

ocorrerão, em termos de melhor precisá-lo e dar-lhe caráter operativo. O Relatório 

Brundtland recheado de informações sobre a utilização dos recursos naturais do 

planeta e da situação das populações nos cinco continentes, num tom menos 

alarmista que o Relatório Meadows, constituiu-se no texto base de sustentação para 

o novo paradigma de Desenvolvimento em construção. Esse documento apresenta 

ainda os limites e condicionantes do conceito/noção do Desenvolvimento Sustentável 

quando afirma que: 

 

 
[..] O conceito de desenvolvimento sustentável tem, é claro, limites - não 
limites absolutos, mas limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia  
da organização social, no tocante aos recursos ambientais e pela 
capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. 
(CMMAD, 1988, p. 9). 
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Ao reconhecer os limites do Desenvolvimento Sustentável a partir dos 

padrões de uso atual de tecnologia, o Relatório assume a complexidade de sua 

operacionalização relacionada aos cuidados com a preservação ambiental, tendo em 

vista a ação impactante das atividades humanas para garantia do Desenvolvimento 

nos moldes atuais. Nesse sentido, visualiza-se a possiblidade de redimensionar o 

uso da tecnologia numa complexa relação de harmonizar interesses econômicos e o 

combate às mazelas e às privações por esses geradas, dentre elas, a pobreza. No 

fundo, chama a atenção para uma nova postura ética para viabilização do 

Desenvolvimento, já sintetizada na ideia de viver o presente sem comprometer o 

futuro da humanidade. Nesta visão compreende que “a tecnologia quanto a 

organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova 

era de crescimento econômico. Para a Comissão, a pobreza generalizada já não é 

inevitável” (CMMAD, 1988, p. 9).  

A possibilidade apresentada de planejar e gerenciar o Desenvolvimento e de 

evitar a pobreza generalizada, expressa a síntese do caráter dúbio e conciliatório da 

proposta do Relatório Brundtland que, ao mesmo tempo, constata as mazelas do 

estágio atual de Desenvolvimento, causada pelo uso incessante de tecnologia, 

degradação ambiental, centralidade nos meios e não nos fins do Desenvolvimento. O 

Relatório também recomenda relações harmônicas e colaborativas entre países 

industrializados e os não-industrializados para solução dos problemas 

diagnosticados, que tem na pobreza generalizada, ou seja, na miserabilidade, a 

maior expressão da exclusão e condicionante de limitações ao futuro da 

humanidade.  

Ao estabelecer uma crítica suavizada pelas possiblidades de harmonização 

entre as nações e de suas responsabilidades e compromissos com as gerações 

futuras, o Relatório Brundtland, destaca de forma interessante que “a pobreza não é 

apenas um mal em si mesma, mas para haver um desenvolvimento sustentável é 

preciso atender às necessidades básicas de todos e dar a todos a oportunidade de 

realizar suas aspirações de uma vida melhor” (CMMAD, 1988, p. 9-10). 

Ao reconhecer a necessidade de atendimento às necessidades básicas das 

populações e garantir oportunidades a todos e a todas, mantendo a crença nas 

possiblidades de Desenvolvimento econômico em padrões mais amenos, encontra-

se o caráter ingênuo da noção de Desenvolvimento Sustentável, haja vista, a 
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impossibilidade de universalização do atendimento às necessidades de todos, 

considerando o caráter diferenciado entre as nações e seus níveis de 

Desenvolvimento, bem como, os elementos da teia de definições de sentido de 

necessidades básicas e de pobreza.  

Evidenciam-se no Relatório os limites acerca da permanência na crença do 

Desenvolvimento baseado no crescimento econômico e no gerenciamento do uso de 

tecnologia e da atividade humana na sociabilidade vigente, apesar de o Documento 

reconhecer a premência de atendimento às necessidades básicas de todos e 

oportunizar a melhoria da qualidade de vida. 

Percebe-se ainda, marcante a disputa em torno dos limites do crescimento 

ou de um crescimento tutelado e pactuado entre nações , o que mapeia e conduz os 

debates e intervenções em torno desse conceito/noção, bem como, entre linhas, 

evidencia-se a presença da intervenção do Estado, através da formatação de marco 

regulatório legal e implementação de Políticas Públicas.  

No centro desta discussão, ainda está a preocupação com a questão 

ambiental em termos de relação Desenvolvimento econômico e meio ambiente, ou 

seja, do “crescimento econômico" versus “preservação ambiental”, tema que mapeou 

os debates dos anos 1970 e seguintes, construindo o conceito político de 

Desenvolvimento Sustentável apresentado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento /CMMD (NOBRE e AMAZONAS, 2002). 

Corroborando com esta percepção Nobre e Amazonas (2002, p. 42) afirmam 

que  

 

[...] temos de entender o conceito de “desenvolvimento sustentável” não 
como uma reformulação dos termos em que se colocava a questão 
ambiental na década de 1970,mas como uma resposta precisa àquela 
questão, vale dizer: desenvolvimento (no sentido de “crescimento 
econômico”) e meio ambiente (no sentido de “estoques de recursos 
naturais” e de “absorção do ecossistema humano) não são contraditórios.  
 

 

O cerne, portanto, do debate encontra-se na não contraposição entre 

Desenvolvimento e meio ambiente. As preocupações tanto com as questões 

relacionadas ao Desenvolvimento, em termos de crescimento econômico e do meio 

ambiente, em termos de uso racional dos recursos naturais e de preservação 

ambiental, são faces de uma nova racionalidade e ao mesmo tempo expressões da 
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institucionalização do conceito de Desenvolvimento Sustentável. A pergunta central 

que se apresenta atualmente é a da possiblidade ou não de realização do 

Desenvolvimento Sustentável, ou de um Desenvolvimento nos moldes definidos por 

SACHS (2007), demarcados pela proposta de ecossocioeconomia, ou seja, 

includente, sustentável e sustentado (SACHS, 2004). 

Nessa direção, constata-se uma diversidade de autores que se posicionam, 

buscando superar a imprecisão e o caráter contraditório do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, buscando ressignificá-lo. Alguns destes autores, 

inclusive, questionam suas premissas originais conforme apresentado e 

sistematizado no “Nosso Futuro Comum”.  

Notadamente, sobre o Relatório Brundtland, Nobre e Amazonas (2002, p. 42) 

chamam a atenção para a seguinte limitação e contradição, 

 

 
Se o Relatório Brundtland partia do pressuposto de que “existem limites 
últimos” para a utilização de recursos naturais (WCED,1987:45),também 
aceitava que os recursos naturais disponíveis são "suficientes para 
satisfazer as necessidades humanas no longo prazo, desde que 
adequadamente utilizados e gerenciados.  

  
 
 

Retoma-se aqui, a questão do limite e do caráter conciliatório do Relatório 

Brundtland, no qual a crença na existência de recursos naturais suficientes para 

atender às demandas das necessidades humanas, a partir do planejamento e 

gestão do uso racional destes e do próprio Desenvolvimento, permanecem servindo 

de base para as disputas políticas em torno do conceito e dos caminhos de sua 

institucionalização. Isso faz com que Nobre e Amazonas (2002, p. 42) apresentem a 

seguinte posição: 

 

Como escreveu O´Riordan (1993, p. 37), a “sustentabilidade” foi utilizada 
“como termo mediador para lançar uma ponte entre “desenvolvimentistas” e 
“ambientalistas”, sendo que o conceito é  “deliberadamente vago e 
inerentemente contraditório, de modo que  correntes sem fim, de 
acadêmicos e diplomatas, podiam passar muitas horas confortáveis 
tentando defini-lo, sem sucesso.  
 
 

 

Nessa direção, reafirmam a imprecisão e contradição do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável nos moldes apresentados no Relatório Brundtland, 
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apontando o seu valor como instigador de debates em torno de sua definição e dos 

elementos de sua operacionalização.  

O debate atual acerca do Desenvolvimento Sustentável aponta para a 

imprecisão do conceito, seu uso irrestrito, quase universal, por parte dos organismos 

internacionais e seus limites operativos, como também, reconhece suas múltiplas 

possibilidades de debate e de atribuição de sentido. 

A aceitação universal do desenvolvimento sustentável enquanto conceito e 

as dificuldades em sua operacionalização, podem ser exemplificados pelos limites na 

efetivação de ações relacionadas aos resultados da Conferência Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO/92, realizada no Rio de Janeiro/Brasil em 

1992, bem como, na materialização da agenda 21 e na formatação de 

compromisso/protocolo mundial para implementação das suas deliberações e 

indicações. Adicionam-se a estes exemplos, os desafios postos com as Conferências 

Mundiais seguintes sobre a temática e as dificuldades dos países em moldarem os 

seus processos de Desenvolvimento pautados no compromisso com as gerações 

futuras, em especial, em termos de preservação ambiental e melhoria da qualidade 

de vida, com destaque para a redução da pobreza, da miséria e das desigualdades. 

Reconhece-se porém, os avanços possibilitados por este conceito e a difícil tarefa de 

sua institucionalização em contraposição ao mainstream econômico. 

 Nesse contexto, registra-se o deslocamento conceitual originariamente 

promovido pelo conceito de eco desenvolvimento, em torno de construir alternativas 

à concepção de Desenvolvimento herdada do século XIX e estabelecer as bases 

para o conceito/noção de Desenvolvimento Sustentável, o que condicionou desde 

então, os debates em torno da emergência e afirmação de um novo paradigma de 

Desenvolvimento. 

Evidencia-se também, a noção de Desenvolvimento Sustentável, enquanto 

noção em disputa, e um novo deslocamento conceitual em termos de sua ampliação, 

no sentido de romper com a percepção do crescimento econômico incorporando 

novas dimensões da qualidade de vida, demarcada pela garantia da efetivação de 

direitos de cidadania, ou seja, direitos sociais, civis e políticos, ampliando-se as 

condições de vida das pessoas, de acessos a Políticas Públicas e de participação. 

Essa possibilidade encontra suporte na ideia de sustentabilidade social, definida pela 

inclusão na noção de Desenvolvimento Sustentável do adjetivo includente (SACHS, 
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2004). Ou seja, na definição do Desenvolvimento como processo da melhoria da 

qualidade de vida das pessoas em termos de saúde, longevidade, maturidade 

psicológica, educação, um meio ambiente limpo, espírito de comunidade e não 

apenas pelo consumo material (SOUZA, 2004). 

Nesse ambiente de afirmação do paradigma de Desenvolvimento 

Sustentável e de sua (re)conceituação, o  debate apresenta a qualidade de vida 

como objetivo do Desenvolvimento, indicando assim, a possiblidade deste ser 

compreendido  para além da visão tradicional de Desenvolvimento e da noção de 

Desenvolvimento Sustentável. 

A disputa política em torno do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

tanto no campo da teoria econômica, quanto nos demais campos de saber, reforçam 

a percepção de que as discussões em torno do Desenvolvimento no século XXI 

serão marcadas pela disputa entre três paradigmas: a) a visão de Desenvolvimento 

Tradicional, na qual o crescimento econômico é central; b) a noção de 

Desenvolvimento Sustentável que adiciona as suas definições elementos 

econômicos sociais, ambientais, culturais e políticos com possiblidades de realização 

em espaços/territórios locais (comunidades, municípios, regiões) e c) o conceito de 

Desenvolvimento como Liberdade, proposto por Sen (1993; 2000) que crítica o 

paradigma tradicional de Desenvolvimento e propõe-se ir além da noção de 

Desenvolvimento Sustentável, incorporando o conceito de liberdade como elemento 

definidor e avaliatório do Desenvolvimento, materializado na ideia de expansão das 

capacidades e liberdades dos indivíduos13.  

Uma possibilidade teórica, dentre outras14 que em boa medida supera a 

dicotômica visão da noção de Desenvolvimento Tradicional versus Desenvolvimento 

Sustentável, encontra-se nas contribuições de Amartya Sen para o tema do 

Desenvolvimento, que remove graus variáveis de privações produzidas pelo 

capitalismo, a partir da concepção de expansão das capacidades e liberdades das 

pessoas por meio do acréscimo de efetivações em suas vidas. 

                                                 
13

 A perspectiva de desenvolvimento de Sen mesmo não expressando explicitamente a questão 
ambiental, incorpora-a quando dimensiona o desenvolvimento como melhoria de qualidade de vida e 
define os tipos de liberdades/proteção/garantias que os indivíduos devem ter para expandir suas 
capacidades e liberdades, sendo a questão ambiental para a autora, protoforma dessas condições. 
Reconhece-se no entanto, a não inclusão de forma mais explícita da questão ambiental por Sen 
como uma possível fragilidade de sua proposta teórica e investigação empírica. 
14

 Ver por exemplo SACHS e os conceitos de ecossocioeconomia e ecodesenvolvimento, cuja matriz 
reflexiva constitui-se em bases para um desenvolvimento includente, sustentável e sustentado 
(SACHS, 2004; 2007). 
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Sen (1993, p. 17) anota que  

 

 
[...] o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 
liberdades reais que as pessoas desfrutam O enfoque nas liberdades 
humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as 
que identificam desenvolvimento como crescimento do Produto Nacional 
Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço 
tecnológico ou modernização social. 

 

 

O conceito de Desenvolvimento como processo de expansão das liberdades 

amplia tanto o Desenvolvimento em termos tradicionais, quanto à noção de 

Desenvolvimento Sustentável, por contemplar outras dimensões além da ambiental, 

observando desde as melhorias de renda até a autoestima das pessoas, 

referenciando-se, assim, a ampliação das vidas limitadas por diversos condicionantes 

como desafio do Desenvolvimento humano e social (SEN, 1993). Percebe-se, 

portanto, que o enfoque nas liberdades humanas amplia as visões sobre o 

Desenvolvimento, ressignificando particularmente, a noção de Desenvolvimento 

Sustentável. 

O Desenvolvimento como liberdade e expansão de capacidades, portanto, 

pode ser compreendido como uma superação da noção de Desenvolvimento 

Sustentável, por levar em conta não apenas os resultados econômicos e os impactos 

ambientais na avaliação da efetividade do processo de Desenvolvimento na 

qualidade de vida das pessoas, mas adicionar outras significativas variáveis 

sintetizadas no conceito de liberdade dos indivíduos para definição e avaliação do 

desenvolvimento enquanto mudança social (SOUZA, 2003).  

A perspectiva de Desenvolvimento como Liberdade ou perspectiva da 

Capacidade 

 

 
[...] é uma concepção da igualdade de oportunidades que destaca a 
liberdade substantiva que as pessoas têm para levar suas vidas. Ela 
focaliza o que as pessoas podem fazer ou realizar, quer dizer, a liberdade 
para buscar seus objetivos. As “oportunidades reais” (ou “substantivas”) de 
que uma pessoa dispõe para realizar, entre outras coisas, “objetivos ligados 
ao bem estar” [wellbeing objectives] (MENDES, 2001, p. 13). 
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Para essa perspectiva, a liberdade das pessoas de escolherem as formas de 

viver, constitui-se elemento central do Desenvolvimento. As oportunidades dizem 

respeito às capacidades dos indivíduos terem e realizarem objetivos relacionados ao 

seu bem-estar, a partir do acesso a bens simbólicos e materiais que definam como 

importantes para suas vidas. Nessa relação, estão as bases de suas escolhas, 

portanto de suas liberdades. Tal concepção tem um dos seus pilares, segundo 

Mendes (2001) na ideia de “vida boa” 15, fundamentos éticos da economia de Sen, 

por meio da qual as pessoas podem realizar escolhas entre tipos de vida a se viver. 

Por esse fundamento, as oportunidades (reais ou substantivas) vão além da 

disponibilidade de acesso a recursos e são determinadas por múltiplos fatores tais 

como “recursos, talentos, condicionamentos, direitos, expectativas, escolhas 

anteriores, consequências controláveis ou não de ações individuais ou coletivas, 

autoestima, poder de iniciativa, voz na comunidade, processos decisórios etc.” 

(MENDES, 2001, p. 13).  

As oportunidades se traduzem em bens materiais e simbólicos, serviços, 

direitos e valores ofertados pela sociedade e o Estado, que os indivíduos podem 

acessar ou não, que contribuam para alargar as suas possiblidades de escolha, 

condicionem e determinem, em constante processo e articulação, as demandas 

individuais e coletivas. As oportunidades são, na verdade, materialização das 

liberdades e condições de expansão das capacidades. Conforme expresso, vão além 

da disponibilidade de acessos e recursos, pois são determinadas condições e 

situações objetivas e subjetivas ligadas à vida individual e comunitária, escolhas 

anteriores realizadas, valores e atitudes individuais e coletivas, dentre outros, que 

fazem o individuo definir suas escolhas, formas de enriquecimento de suas vidas e 

expansão de suas capacidades e liberdades. 

 Nessa perspectiva as capacidades são, 

 

  
 

                                                 
15

 Refere-se ao acesso dos indivíduos a bens materiais e simbólicos valorizados na sociedade 
contemporânea, que se traduzem em melhoria na qualidade de vida e ampliação de suas 
possiblidades de escolhas de modo de ser e viver. A boa vida e a qualidade de vida têm concretude 
no direito (e acesso) à educação em todos os níveis, saúde, moradia, proteção social, políticas de 
lazer e circulação social, direitos democráticos de participação e decisão, superação da pobreza, 
extrema, não violência, transparência na gestão da coisa pública, a identidades recorrentes, elevação 
da autoestima, ou seja, aos diversos tipos de liberdades, expresso por Sen (2000). Para aprofundar a 
reflexão, ver especialmente Sen (1993; 2002; 1996; 2010) , Sachs (2004; 2007), dentre outros. 
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[...] poderes para fazer ou deixar de fazer (incluindo “formar”, ”escolher”, 
“buscar”, “revisar” e “abandonar” objetivos) sem os quais não há escolha 
genuína. Também envolvem algo que poderíamos chamar de 
“acessibilidade” a recursos que depende de muito das habilidades e talentos 
que cada pessoa tem para usar alternativamente recursos. Não dispor de 
recursos limita não só as alternativas de meios que de fato se tem e de 
objetivos que deles dependem, como também os próprios objetivos e 
preferências que se formam durante a vida. Ser carente de habilidades e 
talentos consiste numa limitação da liberdade de ser e fazer escolhas 
(MENDES, 2001, p. 13).  

 

 

A capacidade de uma pessoa, como poder de fazer ou não escolhas, envolve 

as possibilidades dela fazê-las ou não, bem como dela ter acesso a recursos que 

podem envolver características pessoais (habilidades e talentos) para dispor e usar 

determinados meios na execução do que ela venha a definir como seus objetivos 

individuais e coletivos. A noção-conceito de Capacidade envolve, dessa forma, uma 

certa concepção de vida.  

Nessa direção, a vida boa, a vida digna, a qualidade de vida16, só se realizam 

quando se realizarem determinados condicionantes básicos, constituinte da vida e 

forem garantidos os meios capazes de ampliar escolhas e liberdades inerentes a 

cada pessoa, dentre esses, 

  

 

[...] estar livre de doenças que podem ser evitadas poder escapar da morte 
prematura, estar alimentado, ser capaz de agir como membro de uma 
comunidade, agir livremente e não ser dominado pelas circunstâncias, ter 
oportunidades para desenvolver potencialidades” (MENDES, 2001, p. 16). 

 

  

Os condicionantes básicos citados constituem-se em elementos da definição 

da vida boa, se se considera que são valores significativos na perspectiva dos fins do 

desenvolvimento como o enriquecimento da vida humana. Nessa ótica, um indivíduo 

que não tem acesso à alimentação, à participação na sociedade, a sentir-se bem e 

protegido para ampliar suas possiblidades e oportunidades, não pode ser capaz de 

viver a sua condição de agente, de realizar escolhas, portanto, de ter qualidade de 

vida. 

                                                 
16

 Para aprofundar as reflexões em torno de qualidade de vida na perspectiva de Amartya Sen, 
consultar especialmente, as obras La calidad de vida (1996), compilada por Martha C. Nussbaum e 
Amartya Sen, bem como As pessoas em primeiro lugar (2010), de Amartya Sen, citadas nas 
referências. 
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Cada sociedade produz uma concepção/representação da “boa vida” 

necessária. Vale salientar que no mundo contemporâneo hegemonizado por uma 

visão mercantilizada da vida, criam-se sempre novas necessidades, evidenciadas 

pelo consumo como critério de bem-estar. Nesse sentido, Sen (2002) aponta 

também, uma perspectiva diferenciada para a definição da boa vida, sem no entanto, 

romper totalmente com a concepção predominante da extensão do acesso aos 

padrões de consumo vigentes na sociedade industrial. 

Importante considerar que a percepção de Sen, leva em consideração as 

estruturas de desigualdade, a existência de um mundo de opulência em 

contraposição a um mundo de privação, destituição e opressão (SEN, 2001). A 

persistência da pobreza e da fome como um de seus maiores referenciais e a 

intervenção do Estado, por meio das Políticas Públicas, como instrumentos de 

ampliação das capacidades e liberdades das pessoas. 

O Desenvolvimento nessa perspectiva, é entendido como a eliminação de 

todas as formas de privação de liberdades, que limitam as escolhas e oportunidades 

das pessoas de exercerem a sua condição de agentes , o que requer que se 

removam as principais fontes de privação de liberdade manifestadas pela “pobreza, 

tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 

negligência dos serviços públicos e intolerância excessiva de Estados repressivos” 

(SEN, 2002, p.18).  

Nesses termos, o sentido do Desenvolvimento está na superação desses 

problemas que se constituem em privações de liberdades, tendo portanto, as 

diferentes formas de liberdades e a condição de agentes dos indivíduos, papel 

central nesse processo. 

 A condição de agente dos indivíduos, por sua vez, pode ser condicionada e 

limitada pelas disposições sociais, como alerta Sen (2002, p. 10), reconhecendo que: 

 
 
 

Existe uma acentuada complementaridade entre a condição de agente 
individual e as disposições sociais: é importante o reconhecimento 
simultâneo da centralidade da liberdade individual e da força das influências 
sociais sobre o grau e o alcance da liberdade individual. Para combater os 
problemas que enfrentamos, temos de considerar a liberdade individual um 
comprometimento social.  

 

 



63 

 

 

 

O agente individual tem sua condição limitada ou ampliada pelas disposições 

sociais. Em termos práticos, vale dizer, que quanto mais o indivíduo estiver 

condicionado a privações mais dificuldades e limites terá de exercer a sua condição 

de agente. O indivíduo que tem privado, pela pobreza ou miséria, o direito de comer, 

morar e vestir-se adequadamente, que vive em situação de indigência e 

impossibilitado de acessar quaisquer que sejam as Políticas Públicas existentes, que 

não tem capital cultural, político, entre outros, não pode ser agente. A condição de 

liberdade, ações básicas para exercer a condição de capaz de realizar mudanças, 

requer a possiblidade do individuo superar as diversas privações, especialmente a 

econômica, que tem na miséria e pobreza sua maior expressão. Nesse debate Sen 

chama a atenção, de forma instigante, para a ideia da liberdade individual como 

comprometimento social.  

A condição de agente dos indivíduos deve ser entendida, conforme Sen 

(2002), na perspectiva daquele que age e ocasiona mudanças a partir de seus 

objetivos e valores, ou seja, da condição de participar da vida social, econômica, 

política, tomando decisões, realizando escolhas, a partir do envolvimento e 

realização de atividades individuais e conjuntas. 

Superar os problemas relacionados às privações de liberdade e reconhecer a 

condição de agente dos indivíduos nesse processo, se constitui elementos centrais 

para compreensão do pensamento de Sen e de seu conceito de Desenvolvimento 

como Liberdade ou de Expansão de Capacidades. 

A expansão da liberdade é vista pelo autor como o principal fim e o principal 

meio do Desenvolvimento (SEN, 2002, p. 10), pois na sua perspectiva, o 

“desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as 

escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição 

de agente”. Completa esta percepção, afirmando que a eliminação das privações de 

liberdade substantivas é constitutiva do Desenvolvimento, dado a importância da 

liberdade humana como objetivo supremo do Desenvolvimento, complementada pela 

eficácia instrumental de liberdades específicas na promoção de outros tipos de 

liberdade. Em outras palavras, Sen (2002), em sua abordagem teórica, aponta para a 

importância da liberdade como objetivo do Desenvolvimento, chamando a atenção 

para a necessidade de encadeamentos empíricos na análise de politicas, que 
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verifiquem e apontem de forma coerente e convincente, a liberdade como 

perspectiva norteadora do Desenvolvimento. 

Isso indica também que a eliminação da privação de liberdades, significa 

ampliar as possiblidades dos indivíduos de melhorarem sua qualidade de vida, de 

expandirem suas capacidades, tanto em termos de superação de negação de 

liberdades elementares ou substantivas, relacionadas, na maioria das vezes, com a 

pobreza econômica, bem como as privações de liberdades relacionadas à carência 

de serviços públicos e Assistência Social e a negação de direitos de liberdade 

políticos e civis, que impedem a participação  

Das privações de liberdade citadas, a pobreza econômica apresenta-se, 

como condicionante de limitações à vida humana e a condição de agentes dos 

indivíduos, por expressar-se como forma ímpar de exclusão por que “rouba das 

pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios 

para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de 

ter acesso a água tratada ou saneamento” (SEN, 2002, p. 18).  

 O destaque dado à pobreza econômica deve-se ao fato de que esta 

privação de liberdade limita a própria existência do indivíduo, sendo a sua remoção 

uma efetivação significativa para o exercício da condição de agente dos indivíduos e 

para outras efetivações, que no conjunto, ampliem as suas capacidades. O que 

aponta para as Políticas Públicas, e dentre estas as Sociais, direcionadas à 

ampliação das liberdades, tanto em termos de sua efetividade quanto de sua 

avaliação como componente do processo de Desenvolvimento, merecendo 

referência nesse campo, as Políticas de Assistência Social, objeto de estudo da 

presente pesquisa, por terem como referência de definição de seus usuários, aqueles 

que, vitimados por múltiplas formas de vulnerabilidades e privações, têm na privação 

econômica, na pobreza econômica o principal definidor para a existência da própria 

política, como para definição da condição de usuário.  

Nesse contexto, a liberdade é um conceito central na perspectiva do 

Desenvolvimento apresentada por Sen. Essa condição justifica-se segundo o autor a 

partir de duas razões, quais sejam: a) a razão avaliatória e b) a razão da eficácia. 

Para melhor compreensão,  
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1) A razão avaliatória:a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-
se primordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas. 
2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende 
inteiramente da livre condição de agente das pessoas (SEN, 2002, p. 18). 

 

 

Pensar o Desenvolvimento a partir dessas duas razões dá sentido à 

definição da liberdade como objetivo final e elemento indicador do Desenvolvimento 

como Expansão de Capacidades. A razão avaliatória, aponta para a liberdade como 

elemento de avaliação do Desenvolvimento, como indicador do aumento ou não das 

liberdades das pessoas. Nesse campo, entram como elementos de avaliação os 

valores que as pessoas definem como importantes para suas vidas e que 

dimensionam seu enriquecimento. Também leva em consideração as liberdades 

substantivas ou reais básicas, como as possiblidades de evitar a fome, a subnutrição, 

a morbidez evitável, a morte prematura, incluindo liberdades como a possiblidade de 

participação política, o saber ler e escrever e fazer cálculos, o direito à expressão, 

dentre outras, que possam ampliar a limitada vida humana (SEN, 2002). 

Nessa percepção, a avaliação do Desenvolvimento deve levar em 

consideração a expansão das liberdades substantivas expostas e de outras 

liberdades básicas, o que demonstra o processo de expansão das liberdades 

humanas apontando o papel constitutivo da liberdade na avaliação e análise do 

desenvolvimento, em detrimento a visões mais estreitas fundamentadas na renda ou 

no Produto Interno Bruto das Nações (SEN, 2002). 

A razão da eficácia pode ser compreendida a partir das relações empíricas 

entre os diversos tipos de liberdade na definição do Desenvolvimento, ou seja, o que 

vincula as articulações entre as diversas e diferentes liberdades (política, econômica, 

social) que se complementam, fortalecem umas às outras e ajudam a promover a 

capacidade das pessoas, a ampliar as oportunidades e a condição de agentes dos 

indivíduos. 

A eficácia da liberdade como meio do Desenvolvimento expressa-se pelo seu 

caráter instrumental. Ou seja, a eficácia instrumental ou o papel instrumental da 

liberdade, “concerne ao modo como diferentes tipos de direitos, oportunidades e 

intitulamentos [entitlements] contribuem para a expansão da liberdade humana em 

geral e, assim, para a promoção do desenvolvimento” (SEN, 2002, p. 53-54). 
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A eficácia instrumental da liberdade encontra-se no fato da inter-relação dos 

diferentes tipos de liberdades, de direitos, de oportunidades e de intitulamentos, 

constituindo-se as oportunidades em possiblidades de acesso e os intitulamentos, 

como “[...] pacotes alternativo de bens que podem ser adquiridos mediante o uso de 

vários canais legais de aquisição facultados a essa pessoa” (SEN e DREZE, 1989, 

apud MOTTA, 2002, p. 54). Ou seja, o conjunto tanto de bens que uma pessoa 

possui, como aquilo que é garantido e reconhecido por lei, capazes de atender as 

suas necessidades. 

 Considerando a possibilidade de ver o Desenvolvimento como expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam (liberdades substantivas), a liberdade é 

concebida como o fim primordial e o principal meio do Desenvolvimento, 

encontrando-se aqui, o significado dos papéis constitutivos (fim) e instrumental 

(meios) das liberdades. 

Sen (2002) apresenta cinco tipos distintos de liberdade vistos de uma 

perspectiva “instrumental”, investigados particularmente nos seus estudos empíricos, 

não se constituindo uma lista completa, mas que merecem, a seu ver, destaque: 1) 

liberdade política; 2) facilidade econômica; 3) oportunidades sociais; 4) garantias de 

transparência e 5) segurança protetora (SEN, 2002, p. 25). 

Esses tipos de liberdade ou distintos tipos de direitos e oportunidades, 

conforme Sen, ajudam a promover a capacidade geral das pessoas, a desenvolver o 

poder de fazer ou deixar de fazer, condições para a realização de escolhas. Nesse 

contexto, ressalta-se a complementariedade e articulação destes tipos distintos de 

liberdades, destacando-se o papel significativo das Políticas Públicas nesse 

processo, por possibilitarem funcionar como meios de promoção das liberdades, ao 

visarem aumentar as capacidades humanas e as liberdades substantivas. 

Para melhor compreensão do papel instrumental das liberdades no processo 

de Desenvolvimento, sintetiza-se no quadro que segue as definições de Sen (2002) 

para os diferentes tipos de Liberdade. 
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QUADRO 1 - Tipos de liberdade segundo Sen (2002) 

 

TIPO DE LIBERDADE DEFINIÇÃO 
 

Liberdades Políticas “[...] Oportunidades que as pessoas têm para 
determinar quem deve governar e com base em 
que princípios, além de incluírem a possibilidade 
de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter 
liberdade de expressão política e uma imprensa 
sem censura, de ter a liberdade de escolher entre 
diferentes partidos etc.”. 

Facilidades Econômicas  “[...] são as oportunidades que os indivíduos têm 
para utilizar recursos econômicos com propósitos 
de consumo, produção ou troca”. 

Oportunidades Sociais  “[...] são as disposições que a sociedade 
estabelece nas áreas de educação, saúde etc., as 
quais influenciam a liberdade substantiva de o 
indivíduo viver melhor”. 

Garantias de Transparências  “[...] referem-se às necessidades de sinceridade 
que as pessoas podem esperar: a liberdade de 
lidar uns com os outros sob garantias de 
dessegredo e clareza”. 

Segurança Protetora “[...] necessária para proporcionar uma rede de 
segurança social, impedindo que a população 
afetada seja reduzida a miséria abjeta e, em 
alguns casos, até mesmo à fome e à morte”. 

Fonte: Sen (2002, p. 55-56-57). 

 

 

As várias liberdades instrumentais definidas no quadro acima, se 

complementam e se encadeiam, contribuindo direta ou indiretamente para a 

liberdade global das pessoas em termos de escolher o tipo de vida que gostariam de 

ter. As liberdades políticas podem ser vistas também como o conjunto de direitos 

civis, incluindo os direitos políticos das sociedades democráticas, desde o direito ao 

voto até práticas de participação, exercício do diálogo, da discordância e da crítica. 

As facilidades econômicas vinculam-se à ideia de intitulamentos econômicos 

da população e dos indivíduos ou das famílias, determinadas pelos recursos que as 

pessoas dispõem e aqueles vinculados ao processo de Desenvolvimento econômico 

gerado pelo aumento de renda e riqueza, que por sua vez, refletem ou afetam a vida 

dos indivíduos naquilo que eles são capazes de ter e/ou obter para ampliação de 

seus acessos a bens e consumo, consequentemente, de suas oportunidades e 

capacidades. 

Em termos de oportunidades sociais, destaca-se o conjunto de facilidades 

ofertadas pela sociedade e o Estado, por meio de Políticas Públicas e dentre elas as 

Sociais, capazes de impulsionar a vida dos indivíduos, tanto na esfera privada quanto 
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na da participação efetiva na vida social, econômica e política. Ressaltam-se, nesse 

sentido, as possibilidades de estímulo a escolhas de formas de levar a vida mais 

saudável, para evitar morbidez ou morte prematura, como também, as Políticas 

Sociais, como saúde e educação, que possibilitem maior circulação social e 

superação de privações que limitem ou empobreça a vida, tais como por exemplo, o 

analfabetismo. 

Quanto à garantia de transparências, seria definida pelas relações de 

confiança e clareza sobre o que é apresentado e o que é real (verdadeiro), capazes 

de inibir, por exemplo, a corrupção, as transações ilícitas e a irresponsabilidade 

financeira. Seria, como nos aponta Sen (2002), também, o direito a revelação ou a 

verdade, o que se aplica a múltiplas realidades e campos da vida.  

Por fim, com relação à segurança protetora, campo privilegiado da proteção 

social, tanto em termos de proteção aos inclusos nos mercados de trabalhos, quanto 

dos excluídos deste e de outros campos, incorpora as dimensões de Políticas Sociais 

que vão desde a proteção ao desemprego e suplementação de renda à proteção aos 

indigentes, as situações emergências geradas por catástrofes e fomes endêmicas, 

dentre outros. Campo que se insere, de forma particular, as Políticas de Assistência 

Social, como a brasileira.   

Esse conjunto de liberdades instrumentais aumenta diretamente as 

capacidades das pessoas, pois essas liberdades articuladas e inter-relacionadas, 

condicionam as múltiplas formas de definição da boa vida, de circulação social, de 

acessos econômicos e vivência política, das condições de melhoria e ampliação da 

qualidade de vida, materializando também as diversas formas de expressões de 

efetivações na vida de indivíduos e grupos. 

No presente estudo, que tem como objeto de investigação a Política Nacional 

de Assistência Social realizada pelo Estado brasileiro a partir de 2004 (PNAS/2004), 

localmente ancorada nos munícipios de Assú e Mossoró/RN, na perspectiva de 

avaliar sua efetividade, a partir das efetivações que causa à vida de seus usuários, 

considera que a Assistência Social, tal como descrita na PNAS 2004, apresenta-se 

como exemplo de segurança protetora conforme expresso na proposta de Sen 

(2000). 
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Especificamente, a Política de Assistência Social se enquadra 

principalmente, no conceito de liberdade da segurança protetora17, quando realiza, 

por exemplo, seus programas, projeto e ações de transferência de renda e proteção 

direta ao usuário, tais como, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa 

Família (BF), Programa de Erradicação do trabalho Infantil, proteção a situações de 

violência, ou simples ações educativas de formação para o exercício da cidadania, 

dentre outros. 

Assim sendo, compreende-se que a Assistência Social ao definir como 

fundamentos de seus objetivos, enfrentar as desigualdades sociais, garantir mínimos 

sociais, atendendo à contingência social e à universalização de direitos sociais e 

conduzindo seu conjunto de objetivos e ações para a realização desses 

condicionantes está realizando a sua condição de política relacionada à garantia da 

liberdade de segurança protetora, consequentemente, contribuindo para o acesso, 

por parte de seus usuários, das condições de proteção de privações extremas e de 

realização de efetivações e liberdades. 

Ressalta-se que as liberdades individuais têm papel central nos processos de 

Desenvolvimento, devendo para tanto, observar-se as disposições sociais, dentre 

elas, a ações do Estado “[...] que ajudam a determinar a natureza e o alcance das 

liberdades individuais” (SEN, 2002, p. 59). 

Nesses termos, afirma-se a importância das disposições sociais como 

condicionantes da expansão ou não das liberdades dos indivíduos, bem como, das 

influências que as liberdades individuais sofrem tanto da 

 

 

[...] garantia social de liberdades ,tolerância e possibilidades de troca e 
transações[...],quanto do [...] apoio  público substancial no fornecimento de 
facilidades (como serviços básicos de saúde e educação fundamental) que 
são cruciais para a formação e o aproveitamento das capacidades humanas 
(SEN, 2002, p. 59). 

  

 

Nesse contexto, inserem-se as possiblidades de discussão das intervenções 

do Estado e das Políticas Públicas relacionadas a esta perspectiva de 

Desenvolvimento no conjunto de capacidades, ou liberdade que as pessoas têm de 

                                                 
17

 Os tipos de liberdade não são excludentes, se complementam e interagem. No caso da Politica de 
Assistência Social brasileira há uma ancoragem direta com a segurança protetora, mas identificando-
se com elementos fundamentais também do campo das oportunidades sociais. 
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realizar funcionamentos, ou seja, de definir o que é ou não valioso para suas vidas. 

Nessa perspectiva, ganha relevância o conceito de Amartya Sen de efetivações. 

Uma efetivação, conforme expresso por Sen (SEN, 1993, p. 317), “[...] é uma 

conquista de uma pessoa: é o que ela consegue fazer ou ser e qualquer dessas 

efetivações reflete, por assim dizer, uma parte do estado dessa pessoa”. Dessa 

forma, as efetivações podem ser definidas como as conquistas que o individuo 

realiza, para o seu bem-estar e qualidade de vida. Pode ser entendida como a 

superação de privações, e o seu conjunto, definem suas capacidades e liberdades. 

Em outros termos, as efetivações realizam-se quando se remove uma privação, 

quando se supre a falta de um dos elementos constitutivos do modo de vida. Ao 

realizar a superação de uma privação, o individuo ou grupo fragilizado, está 

expandido as suas capacidades e liberdades. 

Constituem-se em exemplos de efetivações (conquistas) ou remoção de 

privações: se um indivíduo é privado de renda, ao adquiri-la, realiza-se uma 

efetivação; se um indivíduo tem limitado o acesso à Políticas Públicas Sociais do 

campo da proteção social, ao acessá-las e usá-las, realiza uma efetivação; se um 

indivíduo é limitado em suas possibilidades de circulação sócioespacial, ao adquirir 

essa condição, removendo os elementos limitantes a sua circulação em determinado 

espaço território, realiza uma efetivação; assim também a realiza, quando participa 

de atividades coletivas, comunitárias, de decisão em diversas esferas, superando os 

limites da não participação ou do exercício da cidadania ativa (PUTNAM, 2000). 

Muitos podem ser os exemplos. Em síntese, em maior ou menor grau, a remoção de 

privações ou limitações constitui-se em uma efetivação que gera outras efetivações e 

criam condições e oportunidades de ampliação de liberdades e de possiblidades de 

escolhas. 

A perspectiva da liberdade ou da expansão das capacidades, tem no 

conceito de efetivações um excelente norteador para avaliação das Políticas Sociais 

Públicas, em especial, em termos de sua efetividade sob a ótica de seus usuários, 

pois possibilita identificar e expandir as percepções de liberdade, de qualidade de 

vida e da condição de agente dos indivíduos usuários de tais políticas. 

Nesses termos, recorre-se a Sen (2002) para retomar a dimensão das 

Políticas Públicas e do Estado como indutores do Desenvolvimento e, portanto, como 

elementos para expansão das capacidades de indivíduos e grupos, que relacionados 
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a Políticas Sociais, sejam prioritariamente definidos como vulnerabilizados ou 

fragilizados social, econômico, político e culturalmente.  

Em síntese, como nos afirma Costa (2010), a contribuição de Sen para 

definir o significado do Desenvolvimento em termos de seus objetivos constitui-se em 

uma possibilidade teórica e prática (de verificação empírica) de pensar o 

Desenvolvimento como um processo de expansão da liberdade dos indivíduos. 

Nesse sentido, ainda recorrendo à Costa (2010), se o objetivo do 

Desenvolvimento é a ampliação da liberdade dos indivíduos, as Políticas Públicas 

podem (e devem) ser pensadas como ações públicas que visam possibilitar, em 

diversos âmbitos da vida social, esta expansão.  

As Políticas Públicas, e particularmente as de corte social, nessa 

perspectiva, têm como finalidade a desconstrução de restrições/privações produzidas 

pelas sociedades de mercado e a sua avaliação, “deve ter como horizonte de 

investigação verificar em que medida, e escala, a política em questão (programa, 

projeto ou serviço público) contribui para expandir as capacidades dos indivíduos e 

para a expansão de sua liberdade” (COSTA, 2010, p. 13).   

Nessa direção, a centralidade da Avaliação de Políticas Públicas e das 

Políticas Sociais Públicas encontra-se no objetivo de identificar em que medida essas 

políticas contribuem para a expansão das capacidades e das liberdades dos 

indivíduos, a partir da identificação, particularmente, das efetivações que geram na 

vida de seus usuários.  

Aplicar a perspectiva de Sen (2002) à Avaliação de Políticas Sociais Públicas 

e, em especial, à Política de Assistência Social brasileira pós 1988, construindo as 

bases teóricas para uma possível articulação de Desenvolvimento e Assistência 

Social, constitui-se aspectos a serem abordados nos itens que seguem. 

 

 

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

As Políticas Públicas têm se constituído um importante campo de 

conhecimento nas últimas décadas do século XX e nesta primeira década do século 

XXI. No Brasil, esse fato é reforçado tanto pelo aumento de produções acadêmicas a 
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partir da apresentação de teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado, quanto 

pelo incremento por meio de fomento a pesquisas na área, inserção do tema em 

programas de pós-graduação e em diversos cursos de graduação, além do crescente 

e intenso surgimento de experiências e experimentos de Políticas Públicas por parte 

dos governos, sejam nacionais, estaduais e ou locais/municipais. Esse fato credencia 

as exigências de aprofundamento sobre a temática, consolidando um processo de 

institucionalização das Políticas Públicas na realidade brasileira e, particularmente, 

no cenário acadêmico (ARRETCHE, 2007). 

Como campo/área de conhecimento e disciplina acadêmica, as Políticas 

Públicas têm sua origem nos Estados Unidos da América vinculados aos estudos 

sobre a ação dos governos, diferenciando-se da tradição e discussão europeia dos 

estudos e análises sobre o papel do Estado e suas instituições. Em outras palavras, 

nos Estados Unidos os estudos acerca das Políticas Públicas se caracterizaram na 

produção acerca dos governos enquanto seu funcionamento, na Europa, se 

caracterizavam nas explicações sobre o Estado e o funcionamento de sua mais 

importante instituição, os governos (SOUZA, 2006). 

Souza (2006, p. 3) define o campo de conhecimento das Políticas Públicas 

como “o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, „colocar o governo 

em ação‟ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”. 

Destaca-se na citação acima, a expressão governo em ação, cujas raízes 

encontram-se na definição clássica de Jobert e Muller (1964) para as Políticas 

Públicas, que se constituem em um elemento importante para os estudos e 

discussões atuais desse campo de conhecimento. 

Como campo de conhecimento e disciplina acadêmica, a Política Pública, 

nos Estados Unidos, nasce nos anos 1960, como uma subárea da Ciência Política 

com o propósito de compreender como e por que os governos optam por 

determinadas ações, posição esta que vai influenciar os incipientes e emergentes 

estudos nesta disciplina/área no Brasil (SOUZA, 2006). 

Atualmente, esse campo de conhecimento caracteriza-se por sua 

interdisciplinaridade, haja vista, não ser mais objeto exclusivo da Ciência Política, 

sendo interesse e objeto de diversos outros campos de conhecimento, dentre eles da 

Sociologia, da Economia, da Administração e do Serviço Social.  
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Esse campo de conhecimento tem consensualmente aceito, como seus 

fundadores, os autores H. Laswell, H. Simon. C. Lindblom e D. Easton, por 

introduzirem, nas discussões sobre os governos, conceitos que possibilitam ampliar 

as compreensões correntes sobre suas ações, gestões e relações.  

De acordo com Celina Souza (2006), em seu texto intitulado Políticas 

Públicas: uma revisão de literatura, esses autores são considerados os “pais” 

fundadores da disciplina Politicas Públicas, cada um com sua contribuição conceitual 

significativa. Discorrendo sobre essa questão, a autora afirma que Laswell (1936), 

nos anos de 1930, introduziu nos estudos a expressão Policy analysis ou análise de 

políticas públicas, buscando conciliar conhecimento científico/acadêmico com a 

produção empírica dos governos, bem como, estabelecer o diálogo entre cientistas 

sociais, grupos de interesse e governo.  

Simon, por sua vez, introduziu o conceito de racionalidade limitada dos policy 

makers ou dos decisores políticos, considerando, a partir desse conceito, que os 

decisores políticos tinham sua racionalidade limitada por problemas vinculados à 

informação incompleta ou imperfeita, tempo para tomada de decisões e o 

autointeresse dos decisores, dentre outros problemas, que poderiam ser minimizados 

pelo conhecimento racional. A racionalidade, de acordo com esse autor, poderia ser 

maximizada pela criação de estruturas ou de conjunto de regras e incentivos que 

enquadre e condicione o comportamento dos atores e os modele na direção dos 

resultados desejados, impedindo a maximização de interesses próprios. 

Lindblom, conforme a autora citada, introduziu a variável relações de poder e 

a integração entre as diferentes fases do processo decisório, nas discussões acerca 

da formulação e análise das Políticas Públicas, questionando a ênfase ao 

racionalismo dado por Laswell e Simon. 

Ainda de acordo com Souza (2006), a contribuição de Easton foi no sentido 

de definir Políticas Públicas como um sistema, como uma relação entre formulação, 

resultados e o ambiente. Para esse autor, as Políticas Públicas recebem inputs de 

partidos políticos, mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados e 

efeitos. 

Esse cenário de emergência e afirmação da temática e das Políticas Públicas 

como área/campo de conhecimento, com a diversidade apresentada nas definições 
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expostas nas suas origens, condiciona, desde então, a existência de múltiplas e 

diversas definições para o termo/conceito Politicas Públicas. 

Souza (2006) sobre essa questão, afirma que não existe uma única, nem 

melhor definição sobre Políticas Públicas, destacando a abordagem de vários 

autores dentre estes: a) Mead que define as Políticas Públicas como um campo de 

estudo da politica que analisa o governo à luz de grandes questões públicas; b) Lynn 

que define Políticas Públicas como conjunto de ações do governo que provocam 

efeitos específicos; c) Peters para quem a Política Pública é a soma das atividades 

dos governos que agem direta ou indiretamente através de delegação e que 

influenciam a vida dos cidadãos; d) Dye que sintetiza a definição de Políticas 

Públicas  como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer” e; e) Laswell que afirma 

que as decisões e análises de Políticas Públicas  implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz (SOUZA, 2006, p. 3). 

As Políticas Públicas têm na definição clássica de Jobert e Muller (1964), de 

“Estado em Ação” a sua melhor expressão, no sentido de que tem na intervenção 

intencional do Estado, nas esferas da sociedade e do mercado, o elemento 

articulador para as múltiplas definições apresentadas para esse termo/conceito. 

Longe de ser unívoco, o termo/conceito de Políticas Públicas traz, em sua 

diversidade, as possiblidades de novas e criativas abordagens. 

A compreensão das Políticas Públicas como Estado em ação, expressa 

ainda a compreensão do Estado como responsável pela realização de um 

projeto/plano de governo, em termos de definição de ações e programas 

direcionados a determinados setores da sociedade. Nessa percepção está embutida 

a diferenciação entre Estado e Governo. 

As abordagens articuladas a partir da compreensão da política pública como 

“Estado em ação” têm sido ampliadas e ressignificadas, dado a crescente e 

constante intervenção do Estado na dinâmica realidade social, inclusive, 

incorporando nessa intervenção, organizações tanto estatais e não estatais, públicas 

e privadas, no atendimento às demandas a setores específicos da sociedade.  

Seguindo esse raciocínio e observando a literatura corrente, merecem 

destaque para o presente estudo, as definições de Políticas Públicas de Thomas Dye 

(2005) e Meny e Thoening (2009), por realizarem sínteses sobre o conceito/definição 
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de Políticas Públicas e por evidenciarem seus processos de definição e realização, 

bem como, seus campos de ação e agentes.  

Thomas Dye (2005, p.) estabelece uma síntese da definição de Políticas 

Públicas ao afirmar que tais políticas são o que o governo escolhe fazer ou não fazer. 

Dye coloca em cena, assim, a relevância do processo decisório na definição e 

existência de determinada Política Pública, ao mesmo tempo em que, ao chamar 

atenção para a escolha entre fazer ou não fazer, evidencia que o não fazer também é 

uma escolha significativa, podendo ser pensada, inclusive, como uma política 

pública, ou seja, demonstra o que outros autores vão evidenciar como arena de 

disputa (LOWI, 1964; 1972) na definição de uma Política Pública, na qual se 

encontram em disputa interesses de grupos e de agentes, mediados pela realidade 

social, ambos definidores da formulação da agenda e consequentemente das demais 

etapas do Ciclo de uma Política Pública.  

Meny e Thoening (1992, p. 90) definem Políticas Púbicas como:  

 

 
[...] un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en 
un espacio geográfico: la seguridad, la salud, los trabajadores inmigrantes, 
la ciudad de Paris, la Comunidad Europea, el océano Pacífico, etc”.  

   

 

Na definição acima, merece destaque, a percepção da ação governamental 

territorialmente ancorada, a partir da ideia de localização em um espaço geográfico 

determinado e a noção de setor das Políticas Públicas, com a definição de 

elementos que especificam a ação e a forma de intervenção, conforme os exemplos 

destacados de seguridade social, saúde, trabalhadores, imigrantes.  

Pode-se adicionar a essa discussão sobre a diversidade de 

conceitos/definições de Políticas Públicas a contribuição de Cavalcanti (2007) em 

termos de sistematização de conceitos apresentados em sua tese de doutoramento 

intitulada Sistematizando e comparando os enfoques de avaliação e de analise de 

políticas públicas: uma contribuição para área educacional, conforme o quadro que 

segue. 
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QUADRO 2 - Conceitos de Políticas Públicas 

Fonte: Cavalcanti (2007, p. 27). 

 

 

É necessário, ainda, estabelecer breves comentários acerca dos conceitos 

apresentados, destacando seus elementos centrais.  

Aguilar Villanueva chama atenção para o fato de que uma Política Pública 

pode ser compreendida como um curso de ação, em dois sentidos, no sentido curso 

de ação planejada/desenhada e curso de ação realmente efetivado/seguido, o que 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Aguilar e Villanueva 
(1996a) 

Uma politica es em um doble sentido um curso de acción: es el curso de 
acción deliberadamente diseñado y el curso de acción efetivamente 
seguido No solo o que el gobierno disse y quiera hacer.También lo que 
realmente hace y logra,por si mismo o em interación com actores 
políticos y sociales, más allá de suas intenciones.Por uma parte a politica 
que se decide y se quiera llevar a cabo es basicamente um conjunto más 
o menos  interrelacionado de acciones, que em razón de los recursos 
com lo que cuentam los actores, los médios que amplean y las  reglas 
que siguen, es considerado idóneo y eficaz para realizar el estado de 
cosas preferido. 

Albi (2000) Las  políticas públicas  tienen procedimentos de aplicación complejos e 
dejan entrever obstáculos políticos, económicos, burocráticos, de manera 
que al intervención pública se desarrolla a lo largo del tempo,dentro de 
uma realidade social,y su gestión,desde la toma de decisiones hasta la  
ejecución de las mismas, presenta complicaciones que ponen em peligro 
la eficiência y la equidade necessárias para el bienestar social (apud 
PARRA RAMIREZ, 2003).  

Anderson (1984) E acción Politica es el curso intencional que sigue um actor o um grupo 
de actores  al tratar um problema o assunto de interés. El concepto de 
politica presta atención a lo que de hecho se efectúa y leva a cabo,mas 
que a lo que se propone y quiere. Dintingue también la politica de uma 
decisión, que es la mera  elección de alternativas (apud AGUILAR 
VILLANUEVA, 1996). 

Dye (1992) Política Pública é uma decisão puramente caracterizada por uma conduta 
consistente. É tudo aquilo que o governo escolhe fazer ou não fazer. 

Easton (1953) Las políticas Públicas como uma serie de decisiones ecciones que 
distribuyen imperativamente los valores em la sociedade (apud 
TRABADA, 2003). 

Heclo e Wildavsky 
(1974) 

Una política pública (policy) es uma acción gubernamental dirigida hacia 
el logro de objetivos fuera la  misma (apud ROTH DEUBEL, 2006a). 

Larrue (2000) Uma concatenación de atividades,decisiones o de medidas coerentes por 
lo menos em su intención, y tomadas principalmente por los actores del 
sistema politico-adminstrativo de um pais com la finalidade de resolver 
problema colectivo (apud MICHEL, 2002). 

Peters (1986) Uma política pública es la  suma de las  atividades de los gobiernos,bien 
por  médio de uma actuación directa, bien por médio de agentes  em la 
medida em que tenga influencia sobre la vida de los ciudadanos (apud 
TRABADA, 2003). 

Subirats (1994) Comprende normalmente um conjunto de decisiones relacionadas com 
una variedade de circunstancias, personas, grupos y organizaciones. El 
processo de elaboración y la posta em práctica de esa política se 
desarrolla en um certo periodo de tempo y puede de tempo y puede 
comportar comportar la existência de diversos sub-procesos. 
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possibilita a interação entre governos e atores políticos e sociais para além de suas 

intenções. 

 Albi, em seu conceito, reconhece que as Políticas Públicas têm 

procedimentos complexos e um conjunto de problemas em sua aplicação, que 

limitam a sua execução e põem em risco sua eficiência e as condições necessárias 

ao bem estar social da população usuária. 

 Anderson, por sua vez, aponta que a ação política é o curso intencional 

seguido por atores e grupos de atores para resolver determinado problema de seu 

interesse.  

Dye  centra seu conceito na compreensão de que uma Política Pública é uma 

decisão determinada por uma conduta consistente, sendo seu elemento central a 

compreensão do que é o fazer e o não fazer por parte dos governos.  

Easton destaca em seu conceito, o caráter distributivo das Políticas Públicas, 

considerando-as como decisões e ações que distribuem valores na sociedade. 

 Heclo e Wildavsky, sintetizam as Políticas Públicas (policy) como ação 

governamental com objetivos para além de sua realização.  

Já Larrue, chama a atenção para a ideia de tomada de decisão em função de 

resolutividade de problemas coletivos, destacando o papel dos atores político-

administrativos. 

A definição de Peters centra-se no fato das Políticas Públicas serem 

decisões de governo com impacto sobre a vida dos cidadãos.  

Subirats compreende as Políticas Públicas como resultante das decisões 

governamentais, influenciadas e determinadas pelos interesses e disputas, por 

circunstâncias, pessoas, grupos e organizações. 

Por sua vez, Cavalcanti (2006), apresenta esse conjunto de autores, alguns 

recorrentes em outros estudos, que apontam a diversidade conceitual das Políticas 

Públicas, pontos de partida para apresentação de sua própria definição: “[...] 

Políticas Públicas é um curso de ação ou inação, escolhido por autoridades públicas 

para focalizar um problema, que é expressada no corpo das leis, regulamentos, 

decisões e ações de governo” (CAVALCANTI, 2006, p. 26). A autora busca com 

essa definição, estabelecer uma síntese das várias definições de Políticas Públicas, 

chamando a atenção para o fato de não pretender ser uma formulação original, 

acrescentando ainda que: 
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[...] A política pública está relacionada com as intenções que determinam as 
ações de um governo; com o que o governo escolhe fazer ou não fazer; 
com as decisões que têm como objetivo implementar programas para 
alcançar metas em uma determinada sociedade; com a luta de interesse 
entre o governo e sociedade; ou ainda, com atividades de governo, 
desenvolvidas por agentes públicos ou não, que têm uma influência na vida 
de cidadãos (CAVALCANTI, 2006, p. 26). 
 

 

Esses aspectos elencados apresentam uma sistematização do instigante 

debate conceitual acerca das Políticas Públicas, já expresso no quadro anteriormente 

apresentado. Percebe-se que, com relação à diferenciação conceitual, o que 

demarca as diferenças são os aspectos sobre os quais se quer dá maior evidência 

no estudo ou avaliação e o referencial teórico em que se ancoram, tendo, no entanto, 

suas semelhanças, em torno da definição das ações do Estado/governos.  

Considerando as diversas definições de Políticas Públicas registram-se os 

esforços de Souza (2006) em extrair e sintetizar seus elementos principais como: 

 

 
. A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e 
o que, de fato faz. 
. A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também importantes. 
. A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 
. A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 
alcançados. 
. A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 
longo prazo. 
. A política envolve processos subsequentes após sua decisão e 
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação 
(SOUZA, 2006, p. 7). 
 
 

 
Em síntese, as Políticas Públicas reúnem, como elementos principais, os 

itens elencados por Souza (2006). No que se refere a determinados elementos da 

Políticas Públlicas, a autora considera significativo evidenciar as questões referentes 

às possiblidades de estabelecer distinção entre o que o governo pretende fazer e o 

que realmente faz e aos processos posteriores à decisão, ou seja, a implementação, 

execução e avaliação, como aspectos significativos para identificação dos elementos 

que privilegiam uma política em detrimento de outra e os impactos que podem (ou 

não) causar a sua realização. Esses são considerados como os aspectos centrais 
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para a ampliação e o aprofundamento conceitual e interventivo das politicas públicas 

e sua afirmação enquanto campo de conhecimento. 

Adiciona-se a esse debate o conceito/definição de Políticas Públicas de 

Costa (2010) que afirma que as Políticas Públicas podem (e devem) ser pensadas 

como ações públicas que visam possibilitar, em diversos âmbitos da vida social, a 

expansão das liberdades e capacidades dos indivíduos. Nessa direção, as Políticas 

Públicas, particularmente as de corte social, tem como finalidade a desconstrução de 

restrições produzidas pelas sociedades de mercado e a sua avaliação, tem como 

horizonte, verificar em que medida e escala contribui para expandir as capacidades e 

liberdades dos indivíduos seus usuários (COSTA, 2010). Essa perspectiva possibilita 

uma ampliação da visão acerca das Políticas Públicas e das Políticas Sociais 

Públicas, bem como, de sua avaliação. 

Considerando essa perspectiva, busca-se ler as Políticas Públicas como 

ação do Estado e dos governos em seus diversos ramos, dentre esses, o das 

Políticas Sociais que se constituem, por sua vez, em um conjunto de intervenções no 

campo da proteção social, com rebatimento direto na vida dos cidadãos, 

convencionalmente identificados com o núcleo formado pela educação, saúde, 

habitação, previdência e assistência social (MARSHALL, 1967b). 

Como uma subárea das Políticas Públicas, as Políticas Sociais ou Políticas 

de Corte Social também têm uma diversidade conceitual. Pode-se afirmar que as 

Políticas Sociais não têm uma definição universalmente aceita. Transitam em torno 

de sua definição as questões referentes a discrições de experiências práticas e 

variáveis que se completam e complementam-se, as explicações ideológicas, que 

oferecem enunciados conflitantes e as possiblidades de agrupar abordagens 

diversas de diferentes modos (OUTHWAITE e BOTTOMORE, 1996, p. 586). 

Marshall (1967b, p. 6) afirma que:  

 

 

A expressão “Política Social”, não é um termo técnico com um significado 
preciso [...] será empregada sempre com referência à política dos Governos 
relacionada à ação que exerça um impacto direto sobre o bem-estar dos 
cidadãos, ao proporcionar-lhes serviços ou renda. 
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O autor apresenta de forma sintética e direta o conceito de Política Social, 

chamando atenção para a sua imprecisão e afirmando a sua percepção em termos 

de evidenciar a ação dos governos na geração de serviços e renda, o que, na 

acepção do presente trabalho, significa expandir as capacidades e liberdades das 

pessoas.  Em seguida, o autor aponta o que denomina o núcleo central dessa sua 

perspectiva afirmando que “o núcleo central consiste, portanto, no seguro social, 

assistência pública (ou nacional), serviços assistências médicos e sociais e política 

habitacional [...] a educação [..] tratamento dispensado ao crime [...]” (MARSHALL, 

1967b, p. 6). 

Percebe-se assim, a formatação de um núcleo capaz de mapear as ações 

governamentais passíveis de serem denominadas de Política Social, que de forma 

consistente, possibilita também, a sua diferenciação de outras Políticas Públicas 

como, por exemplo, a Política Econômica. 

Os estudos clássicos de Marshal (1967a; 1967b) constroem referenciais sob 

os quais podem ser estabelecidos os pontos de convergência para as diferentes e 

múltiplas definições de Politica Social. O núcleo articulador encontra-se tanto na 

definição da ação do governo, no sentido de proporcionar proteção e acesso a 

serviços e renda ,quanto no conjunto aglutinador de políticas mapeadas. Esses 

estudos influenciam, sobremaneira, muitos outros estudos sobre a temática, em 

termos de sua construção histórica, definição e avaliação.  

Demonstrando as dificuldades na produção de conhecimento e corroborando 

de certa forma, como que foi traçado por Marshal quanto à ação do governo e suas 

diversidades, Faleiros (1980), ao introduzir seu livro A Política Social no Estado 

capitalista - as funções da Previdência e da Assistência social, um dos clássicos 

brasileiros nesta área temática e, particularmente, do campo do conhecimento do 

Serviço Social, chama a atenção para o fato do caráter complexo, multiforme e 

cambiante das Políticas Sociais que aparecem “[...] ora como restritivas, ora 

expansivas, ora repressivas, ora “educativas”, ora para uma clientela, ora para outra, 

ora em saúde, ora em assistência, ora na previdência social” (FALEIROS,1980, p. 5).  

Particularmente, Faleiros (1980), sinaliza a definição de Política Social ligada à 

reprodução social da força de trabalho afirmando que as Políticas Sociais tanto 

realizam uma valorização do capital, como interferem diretamente na valorização e 
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na validação da força de trabalho, como mercadoria especial, produtora de mais 

valia. 

Considerando a natureza da intervenção do Estado, Faleiros (1980), anota 

os componentes das Políticas Sociais como medidas de Política Social que 

consistem na implantação de assistência, de previdência social, de prestação de 

serviços, de proteção jurídica, de construção de equipamentos sociais e de 

subsídios.  

Essa classificação corrobora com a diversidade de áreas e de possiblidades 

de estudos, mas mantém em seu núcleo aglutinador a visão apresentada por 

MarshaL (1967b), para quem as Políticas Sociais podem ser agrupadas em áreas 

como saúde, educação, habitação, serviços sociais, informação, defesa do 

consumidor, dentre outras. 

Fischlowitz (1964), em seu livro Fundamentos de Política Social, uma das 

primeiras obras sobre o tema, publicada no Brasil, considerava que o termo “Política 

Social”, consagrado pela terminologia amplamente usada no estrangeiro, não estava 

ainda perfeitamente integrado na nomenclatura das Ciências Sociais no Brasil, sendo 

a definição em sua essência um tanto vaga, obscura e polivalente. Com essa 

constatação, o autor busca definir a noção de Política Social a partir da análise 

separada tanto do substantivo política, quanto do adjetivo social. 

O autor define o substantivo política como relacionado às atividades da 

coletividade nacional, empreendidas com o propósito de alcançar níveis máximos de 

bem-estar de seus membros. Tais atividades estão relacionadas tanto ao Estado, 

quanto às demais entidades organizadas que aparecem na vida econômica e social 

contemporânea, como o sindicalismo trabalhista, organizações patronais e 

associações profissionais.  

Quanto ao adjetivo social, Fischlowitz (1964) reconhece dificuldade para a 

sua interpretação, considerada a presença de elementos muitas vezes contraditórios, 

firmando sua definição a partir do conceito de Questão Social, considerando o seu 

valor fundamental na inauguração e desenvolvimento da Política Social. O Social, 

para esse autor, diz respeito à Questão Social ou à patologia social, mas 

precisamente, citando Messner “o conjunto dos problemas que têm por objetivo as 

causas, a natureza e os remédios das desordens sociais” (MESSNER apud 

FISCHLOWITZ, 1964, p. 27). Assinala ainda que, a Questão Social contemporânea 
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ou moderna, prende-se à expansão do sistema capitalista em sua fase adiantada. 

Assim, a Política Social procura a solução da Questão Social ou Questões Sociais.  

No que pese a diferença de abordagem teórica entre Faleiros (1980) e 

Fischlowitz (1964), ambos utilizam-se do conceito de Questão Social para 

fundamentar as origens das Políticas Sociais e definir os papeis que tais políticas 

cumprem na sociabilidade capitalista. Faleiros define a sua abordagem como 

histórico estrutural apontado uma forma de definir e analisar as Políticas Sociais. 

Fischlowitz transita entre a doutrina social da igreja católica, o funcionalismo e 

elementos marxistas. A importância de ambos encontra-se na definição de Política 

Social e a exposição de seu processo de formação e institucionalização como ação 

interventiva e área de conhecimento, nos primórdios da discussão sobre a questão 

no Brasil.  

Nesse debate chama-nos a atenção ainda, a definição de Políticas Sociais 

apresentada por Hofling (2001, p. 2) que afirma: 

 
 
[...] políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de 
proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a 
redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das 
desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 
socioeconômico. 

  

  
 

A autora evidencia a noção de proteção social como responsabilidade do 

Estado com rebatimento direto nas estruturas de desigualdades produzidas pelo 

padrão de desenvolvimento econômico vigente. De forma indireta, expressa a 

emergência e existência das Políticas Sociais aos conflitos entre capital e trabalho, 

ou seja, a Questão Social. 

Outhwaite e Bottomore (1996) afirmam que as Políticas Sociais podem ser 

agrupadas em dois grandes campos de interpretação: as abordagens pragmáticas e 

a abordagem funcionalista. Na primeira, aglutinam-se diversas posições e autores 

que têm em comum os efeitos positivos sobre o bem estar dos indivíduos, ou seja, a 

identificação da dimensão da intervenção do Estado em termos de distribuição e 

redistribuição. O segundo grupo, tem em comum a preocupação com os problemas 

que perturbam a reprodução regular dos sistemas sociais, especialmente com o 

advento do capitalismo.  
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Os autores citados confirmam o caráter polissêmico do termo Política Social 

e sua diversidade de conceitos e abordagens. Merece destacar, que a escolha 

desses autores para ilustrar o debate não significa afiliação as suas abordagens, mas 

sim, a identificação de aproximações e diálogos na construção dos referenciais para 

novas abordagens. 

Para o presente estudo, as Políticas Sociais Públicas constituem-se no 

conjunto de decisões e ações de Estado e governos no campo de materialização dos 

direitos sociais que rebatem diretamente na vida dos cidadãos, gerando efetivações 

ou conquistas e possibilitando a ampliação de suas capacidades e liberdades. 

Nesses termos, a Avaliação de Políticas Públicas e particularmente das 

Políticas Sociais Públicas, deve levar em consideração a observação em que medida 

ou escala a política ou programa objeto de avaliação tem proporcionado aos seus 

usuários ampliar as suas capacidades e liberdades, identificando, especialmente, as 

efetivações ou conjunto de efetivações presentes que possam estar relacionadas 

diretamente à inserção na política ou programa examinado. 

Para tratar especificamente sobre a Avaliação de Políticas Públicas18 e 

destacadamente de Políticas Públicas Sociais, faz-se necessário um resgate da 

discussão acerca da avaliação e do sentido de avaliar, bem como, das diferentes 

tipologias e modelos de avaliação decorrente das múltiplas definições de Políticas 

Públicas e Sociais e do próprio processo de avaliação. 

Importante ressaltar inicialmente, a aproximação do presente estudo, com a 

abordagem do Ciclo de Políticas Públicas, a partir do reconhecimento de que se 

constituem momentos ou Ciclos Principais de Políticas Públicas, a agenda, 

formulação, implementação e avaliação. Ressalta-se que alguns autores apresentam 

esta formulação de forma diferente, com pequenas alterações, a partir da aglutinação 

ou destaque de determinados momentos, mas, no geral, as divisões tradicionais do 

Ciclo de Políticas Públicas têm esta formatação, diferenciando-se apenas 

gradualmente e tendo em comum em todas as propostas, as fases de formulação, 

implementação e controle dos impactos das políticas (FREY, 2000). 

                                                 
18

 Salutar estabelecer de forma aproximativa a diferenciação entre avaliação e análise de Políticas 
Públicas, tomando como referência o expresso por Arretche (2007), a ser detalhado posteriormente 
no corpo do texto, de que a primeira busca estabelecer uma relação de causalidade entre uma 
política, programa e seus resultados e a segunda diz respeito, por sua vez, a compreender a 
engenharia institucional e os traços que caracterizam determinada política ou programa (ARRETCHE, 
2007). Ver sobre o tema Souza (2009). 
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Frey (2000), inclusive, propõe o que chama de uma subdivisão um pouco 

mais sofisticada do Ciclo Tradicional de Políticas Públicas compostas das seguintes 

fases: a) percepção e definição de problemas; b) “agenda setting”; c) elaboração de 

programas e decisão; d) implementação de políticas e e) avaliação de políticas e 

eventual correção da ação. 

Nas diversas propostas de Ciclo de Políticas Públicas a avaliação constitui-

se em um momento, podendo ocorrer tanto no processo como pós a implementação, 

sendo “[...] imprescindível para o desenvolvimento e adaptação contínua das formas 

e instrumentos de ação pública” (FREY, 2000, p. 229).  

Em termos gerais, avaliar significa atribuir valor. É definir se uma coisa ou 

ação é positiva ou negativa, seu êxito (sucesso) ou fracasso, tendo como referência 

para tanto, critérios e parâmetros pré-estabelecidos. Avaliar constitui-se, também, na 

comparação de uma situação empírica com um padrão ideal (SOUZA, 2010). 

Nessa direção, a Avaliação de Políticas Públicas compreende a apreensão 

dos seus processos de decisão, implementação e resultados,  em termos de efeitos e 

impactos na sociedade e na vida de seus usuários, observando as condições para 

identificação de êxito e fracasso” (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986), 

diferenciando-se do monitoramento, que se constitui em um acompanhamento 

sistemático do processo de implementação e de seus resultados, visando à correção 

de rumos, mas sem o rigor de pesquisa científica e do uso da literatura corrente 

sobre Políticas Públicas e Avaliação. O monitoramento inclusive, contribui 

significativamente para as pesquisas de avaliação de programa e políticas. 

Browne e Wildavsky (1998), destacando o significado da Avaliação de 

Políticas Públicas ao introduzirem o texto ?Qué debe significar la evaluación para la 

implementación (1983)?,  reproduzem citação de Peter Rossi Howard Freeman 

(1982, 1983) que diz: 

 

 
La investigación de la evaluación es um vigoroso campo de actividad que se 
dedica a recolectar, analizar e interpretar la información referente a la 
necesidad de implementar, y al impacto de los esfuerzos hechos por 
mejorar la suerte de la humanidade, mejorando las condiciones sociales y la 
vida em comunidade”.(ROSSI Y FREEMAN apud  BROWNE e 
WILDAVSKY, 1998, p. 285). 
 
 
 



85 

 

 

 

O sentido da avaliação encontra-se expresso nesta citação em identificar a 

necessidade de ações, sua implementação e os impactos que geram, tendo como 

referência a melhoria das condições de vida e a vida nas comunidades. Isso significa 

pensar a Avaliação de Políticas Públicas e Sociais Públicas, em uma relação de mão 

dupla, como um esforço contínuo, significando retroalimentar a intervenção do 

Estado (definidores, executores, agentes, avaliadores, críticos), redefinir agenda e 

formas de intervenção, identificar o êxito e o fracasso, os rebatimentos na vida das 

pessoas e comunidades, com centralidade na correção de rumos, visando à melhoria 

da qualidade de vida e bem-estar da população e de seu ambiente. Nesse sentido, a 

avaliação serve para melhorar um processo, aprender com erros e contribuir com a 

compreensão das razões pelas quais uma política ou programa funciona ou não. 

Nessa direção, considerando a Avaliação como Análise de Políticas Públicas 

durante a sua implementação, Browne y Wildavsky (1998) afirmam que na medida 

em que se aumenta a atividade de avaliação, se desenvolve uma clara identidade 

distinta da formulação de Políticas Públicas. A essa identidade acrescenta-se que a 

avaliação deve responder a cinco questões básicas em seu processo de realização: 

“1) ?Cuándo? 2) ?Dónde? 3) ?Para quién? 4) ?Qué? 5) ?Por qué?” (BROWNE e 

WILDAVSKY, 1998, p. 290). 

Figueiredo e Figueiredo (1986), em estudos realizados em torno da Análise 

de Políticas Públicas e Avaliação de Políticas Públicas no Brasil, corroboram, citando 

Brian Barry (1975), com a definição de Avaliação de Políticas Públicas como atribuir 

valor e estabelece uma distinção entre Avaliação Política e Avaliação de Política, 

como forma de dotar as avaliações e análises “neutralistas” sobre o processo de 

tomada de decisões e realização das Políticas Públicas e Sociais Públicas, de 

elementos que evidenciem as condições de suas escolhas/preferência frente a 

outras, ou seja, as razões que levam a sua definição. Nesses termos, destacam o 

que denominam de conceitos chaves e montam um quadro de referência teórico para 

a Avaliação de Políticas Sociais Públicas no Brasil. Esses autores partem sua 

reflexão da definição de avaliação como: 

 

[...] a análise crítica do programa (política) com objetivo de apreender, 
principalmente, em que medida as metas estão sendo alcançadas, a que 
custo, quais os processos ou efeitos colaterais que estão sendo ativados 
(previstos ou não previstos, desejáveis ou não desejáveis) indicando novos 
cursos de ação mais eficazes (LIMA JÚNIOR et al, apud FIGUEIREDO E 
FIGUEIREDO, 1986, p. 108). 
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 Os pesquisadores acima consideram essa definição limitada, uma vez que 

não evidencia a dimensão política da política e adicionam a seguinte afirmação de 

Brian Barry: “[...] avaliar é atribuir valor: é definir se as coisas são boas ou más” 

(BARRY, 1975, v.1, p. 340 apud FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986, p. 108). 

Assim, para tais autores, a avaliação de Políticas Públicas constituiu-se em uma 

atribuição de valor acerca do que foi programado e realmente alcançado, sendo 

necessário definir e diferenciar Avaliação Política de Avaliação de Política. 

Nesse sentido, a Avaliação Política consiste numa atribuição de valor às 

políticas, as suas consequências, ao aparato institucional em que elas se dão e aos 

próprios atos que pretendem modificar o conteúdo dessas políticas. Figueiredo e 

Figueiredo com base em Barry, definem que a Avaliação Política seria uma etapa 

preliminar e preparatória à Avaliação de Políticas Públicas e afirmam que entendem 

por Avaliação Política “[...] a análise e elucidação do critério ou critérios que 

fundamentam determinada políticas: as razões que a tornam preferível a qualquer 

outras. (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986, p. 108). Nessa direção, a Avaliação 

Política evidencia o que define a existência ou não de uma Política Pública, a partir 

da identificação das razões que determinam a sua realização em termos do que 

melhor contribui para atingir e ampliar patamares mais amplos de bem estar. 

Figueiredo e Figueiredo (1986) definem Avaliação de Políticas Públicas e 

Sociais Públicas como uma pesquisa com utilização de métodos próprios da 

pesquisa social, com o objetivo de identificar se a política ou programa objeto de 

avaliação obteve êxito (sucesso) ou fracasso. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Arretche (2007) define Avaliação como um 

julgamento, uma atribuição de valor, uma medida de aprovação ou desaprovação de 

uma determinada política ou programa público, envolvendo uma determinada 

concepção de justiça, explícita ou implícita. Essa autora considera que qualquer que 

seja a linha de abordagem das Políticas Públicas, envolve, por parte do analista, 

princípios e opções valorativas pessoais, o que exige, no processo de avaliação, a 

utilização de instrumentos de avalição e de análise adequados, capazes de 

diferenciar e não confundir o que são opções pessoais e abordagens avaliativas. 

Arretche (2007) concordando com Figueiredo e Figueiredo (1986), considera 

pertinente definir o que se entende por Avaliação de uma dada Política Pública, 

distinguindo-a das modalidades de Avaliação Política e da Análise de Políticas 
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Públicas, diferenciando, desse modo, Avaliação da Análise de Políticas Públicas. A 

autora entende, assim como Figueiredo e Figueiredo, que a Avaliação Política 

consiste na análise da elucidação dos critérios, que fundamentam determinada 

política, ou seja, as razões que a tornam preferível a qualquer outra. Considerando 

que a Avaliação Politica esclarece o caráter político do processo decisório que a 

definiu e os valores e critérios políticos nela identificáveis, observa que a Avaliação 

Política examinaria os “[...] pressupostos e fundamentos políticos de um determinado 

curso de ação pública, independentemente de sua engenharia institucional e de seus 

resultados prováveis” (ARRETCHE, 2007, p. 30). 

A Análise de Políticas Públicas consistiria no exame da engenharia 

institucional e dos traços constitutivos dos programas, ou seja, na identificação das 

características de sua formulação e implementação, as suas diversas possibilidades, 

relações e formas de realização, buscando entender o sentido da ação pública, 

considerando suas fragilidades, incertezas, ambiguidades ou o que Arretche (2007, 

p. 30) denomina de “caráter errático da ação pública”. 

A Avaliação de uma dada Política Pública ou Avaliação de Políticas Públicas 

seria para Arretche (2007), corroborando com Figueiredo e Figueiredo (1986), a “[...] 

adoção de métodos e técnicas de pesquisa que permitam estabelecer uma relação 

de causalidade entre um programa x e um resultado y, ou, ainda, que na ausência do 

programa x, não teríamos o resultado y” (ARRETCHE, 2007, p. 31). 

Arretche (2007) ressalta em sua percepção de Avaliação de Política a 

possibilidade de evidenciar a relação de causalidade entre um determinado programa 

e um determinado resultado. 

Merece nota, que mesmo consensual em termos de definição, são múltiplas 

as formas de avaliação decorrente dos momentos do Ciclo de Políticas Públicas, da 

centralidade e diversidade dos aspectos a serem avaliados, bem como, o que e para 

quem se avalia, o que, por conseguinte, nos apresenta um leque variado de técnicas 

e métodos de avaliação e análise. Nessa direção, também é interessante registrar as 

avaliações realizadas por condicionalidades de organismos internacionais 

financiadores de intervenções estatais, tais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial, bem como a incipiente produção acadêmica brasileira em 

termos de Avaliação de Políticas Públicas e Sociais Públicas. 
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Antes de adentrar no debate acerca da Avaliação de Políticas Públicas, é 

necessário discorrer acerca da discussão em torno da diferenciação básica entre 

Análise de Políticas Públicas e Avaliação de Políticas Públicas. 

Há uma distinção conceitual e operativa entre Análise e Avaliação de 

Políticas Públicas e Sociais Públicas, apesar de alguns autores as tratarem como 

sinônimos. Entende-se a Análise como o exame da engenharia institucional e dos 

traços constitutivos dos programas; já a Avaliação como adoção de métodos e 

técnicas de pesquisa capazes de estabelecer uma relação causal entre a realização 

de um programa ou política e determinados resultados a eles atribuídos. 

(ARRETCHE, 2007). 

Para Cavalcanti (2007) a Avaliação de Políticas Públicas, ou como denomina 

em sua tese de doutoramento Enfoque de Avaliação de Políticas Públicas (EAv) tem 

como objetivo conhecer o resultado subjacente às Políticas Públicas, tendo como 

foco o processo de implementação. Para essa autora, o resultado diz respeito ao 

desempenho, às consequências, aos efeitos, ao impacto ou produto de ações e às 

estratégias que foram colocadas em prática para obter um determinado fim, sendo 

este exame realizado a partir da avaliação de diversos aspectos relacionados aos  

níveis operacionais da política, ou seja, os programas e os projetos (CAVALCANTI, 

2007). 

O Enfoque de Análise de Políticas Públicas (EAn), segundo Cavalcanti 

(2007), não convergem para um único sentido, constituindo-se  em um procedimento 

analítico capaz de reconstruir a política, com o objetivo de identificar os atores que 

influenciam seu processo de elaboração e esclarecer os interesses, valores, 

posições e objetivos desses atores. Essa autora reconstroi o percurso histórico da 

formação do conceito de Enfoque de Análise de Políticas Públicas, apresentando um 

conjunto de autores e reflexões, considerando que uma das suas principais 

característica, é o de constituir-se em uma atividade multidisciplinar, que tem como 

objeto de estudo a Política Pública e como meta a descrição e explicitação das 

causas e consequências da atividade governamental (CAVALCANTI, 2007). 

Cavalcanti (2007) constata em seus estudos acerca do Enfoque de Avaliação 

de Políticas Públicas e do Enfoque de Análise de Políticas Públicas, que tanto uma 

como a outra se utilizam praticamente do mesmo referencial teórico e analítico, o que 

a leva a afirmar que a metodologia de Avaliação de Políticas Públicas pode ser 
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assimilada e utilizada pelo enfoque de Análise de Políticas Públicas, particularmente 

quando a análise define como foco a Avaliação como momento do Ciclo de Políticas 

Públicas.  

Corroborando com esta percepção de Cavalcanti (2007), e considerando 

este debate, apresenta-se a seguir, algumas reflexões em torno dos modelos de 

Análise de Políticas Públicas, que se considera como mais significativa de registro 

para este estudo, para posteriormente, adentrar na discussão acerca de avaliação de 

Políticas Públicas propriamente dita, aspecto central do presente trabalho. 

Nesses termos, constata-se que muitas são as definições e, 

consequentemente, muitos são os modelos explicativos para se entender por que os 

governos fazem ou deixam de fazer algo. Considerando estas afirmativas recorre-se 

a Souza (2006) que apresenta um quadro sintético do que considera como principais 

modelos de formulação e análise de políticas. 
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QUADRO 3 - Modelos de formulação e análise de Políticas Públicas 

MODELO AUTORES SÍNTESE 

Tipo da Política Theodor Lowi (1964; 1972) A Política Pública faz parte da política. Pode 
assumir quatro formatos: políticas 
distributivas, políticas regulatórias, políticas 
redistributivas e políticas constitutivas. 

Incrementalismo Lindblom (1979); Caiden e 
Wildavsk (1980) e Wildavsk 
(1992) 

A partir de pesquisas empíricas os autores 
consideram que “os recursos governamentais 
para um programa, órgão ou uma dada 
política não partem do zero e sim, de 
decisões marginais e incrementais que 
desconsideram mudanças políticas ou 
mudanças substantivas nos programas 
políticos”.(SOUZA, 2006, p. 4). 

Garbagen Can (lata 
de lixo) 

Cohen, March e Olsen 
(1972); Kingdon (1984) 

Argumentam que escolhas de políticas 
públicas são feitas como se as alternativas 
estivessem em uma “lata de lixo”, no sentido 
de que tem muitos problemas e poucas 
soluções e as soluções procuram por 
problemas. 

Coalizão de defesa 
(advocacy coalition) 

Sabatier e jenkins-Smith 
(1993) 

A Política Pública é concebida com o um 
conjunto de subsistemas relativamente 
estáveis, que se articulam com os 
acontecimentos externos, os quais dão os 
parâmetros para os constrangimentos e os 
recursos de cada política públicas. Se 
contrapõe aos modelos de Garbage can e 
ciclo da política. 

Arenas Sociais Lowi (1964; 1972) A Política Pública é vista como uma iniciativa 
dos chamados empreendedores políticos ou 
empreendedores de politicas públicas (policy 
makers). Os empreendedores constituem a 
policy community ou comunidade de 
especialistas e articulam-se em redes sociais. 
O método possibilita investigar as relações 
entre indivíduos e grupos. 

Equilíbrio 
interrompido 
(pundctuated 
equilibium) 

Baumgartner e Jones (1993) Baseado em noções de biologia (“equilíbrio 
interrompido”) e computação (Capacidade 
humana limitada de processar informações), 
as Políticas Públicas teriam longos períodos 
de estabilidade, interrompidos por períodos de 
instabilidade que geram mudanças nem 
sempre assimiladas de forma rápida, paralela 
e ampla para mudanças profundas em sua 
implementação e avaliação. Permite entender 
como o sistema político mantem o status quo 
ao mesmo tempo que  passa por fases de 
mudanças nas políticas.  

“Novo 
gerencialismo 
público” e ajuste 
fiscal 

 A eficiência como principal objetivo das 
políticas públicas. Ideias vinculadas novas 
formas de gestão pública e política fiscal 
restritiva de gastos. 

Fonte: Souza (2006). Sistematizado pela autora. 
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O quadro acima, demostra a variedade de modelos explicativos para um 

melhor entendimento da ação (ou não ação) governamental e as repercussões na 

vida dos cidadãos, ou seja, nos termos de SOUZA (2006), modelos orientadores da 

formulação e da Análise de Políticas Públicas. A ideia de sua sistematização decorre 

de melhor demonstrar os modelos que a autora cita como principais na sua 

percepção, bem como, indicar as possiblidades de existência e apresentação de 

outros modelos explicativos, inclusive de avaliação, no campo de conhecimento das 

Políticas Públicas.  

Em outro trabalho, Celina Souza (2006) sugere a observância das Tipologias 

de Análise de Políticas Públicas relacionadas à corrente neoinstitucionalista, 

especialmente, à corrente da Escolha Racional e à teoria do Institucionalismo 

Histórico, que tem em Ostrom (1999) e Theda Skocpol (1996) respectivamente, seus 

referenciais. Ostrom com sua reflexão acerca de bens comuns, arranjos institucionais 

e governança econômica e Skocpol com o resgate da centralidade do Estado ou no 

propósito de “trazer o Estado de Volta”. 

Essas tipologias presentes na literatura internacional e nacional acerca das 

Políticas Públicas têm dirigido o debate e a realização de pesquisas, sendo, 

inclusive, aplicadas no Brasil, carecendo de uma adaptação às peculiaridades das 

sociedades em desenvolvimento como a nossa, haja vista, serem oriundas 

especialmente, das experiências norte-americanas (FREY,1997; 2000). 

Contribuindo com esse debate, Dye (2009) chama a atenção inicialmente, de 

que modelos são uma representação simplificada de algum aspecto do mundo real. 

Nesse sentido, funcionando como mapa de uma estrada, têm como função conduzir, 

definir uma ótica de apreensão de um dado fenômeno. Em seus estudos sobre 

Políticas Públicas Dye (2009, p. 100) utiliza modelos teóricos que visam: 

 

 
.simplificar e esclarecer nossas ideias sobre política e políticas públicas; 
.identificar aspectos importantes de questões político-sociais; 
.ajudar-nos a nos comunicarmos, focalizando as características essenciais 
da vida politica; 
.direcionar nossos esforços para compreender melhor as politicas públicas 
.sugerindo o que é importante e o que não é importante; 
.Propor explicações para as políticas públicas e prever suas consequências.  
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Esses itens elencados, demonstram o que Dye (2009) chama de serventia 

dos modelos para Análise da Política e das Políticas Públicas, são perfeitamente 

aplicáveis aos estudos de Avaliação de Políticas Públicas enquanto referenciais para 

seleção de modelos. 

Complementando o seu raciocínio, Dye (2009, p. 100) apresenta nove 

modelos para Análise de Políticas Públicas, quais sejam: 

 

 
a) Modelo Institucional; 
b) Modelo de Processo; 
c) Modelo de Grupo; 
d) Modelo de Elite; 
e) Modelo Racional; 
f) Modelo Incremental 
g) Modelo da Teoria dos Jogos; 
h) Modelo da Opção Pública; 
i) Modelo Sistêmico. 

 

 

Os modelos acima, encontrados na literatura da Ciência Política, não foram 

desenvolvidos especificamente para os estudos de Políticas Públicas, mas 

apresentam uma possibilidade diferente de pensar as Políticas Públicas e sugerem 

causas e consequências gerais de tais políticas.  Dye (2009) considera que esses 

modelos não são competitivos entre si, em termos de se definir qual o melhor, mas 

sim focalizam aspectos distintos da política e podem ajudar a entender aspectos 

diferentes das Políticas Públicas (DYE, 2009, p. 100).  

No sentido de colaborar com estes estudos, Donald Winkler (2009) ao 

realizar comentário intitulado Modelos: da teoria à prática, comenta o texto de 

Thomas Dye (2009), apresentando uma tabela que sintetiza os modelos políticos 

administrativos, os quais possibilitam, na sua visão, uma melhor apreensão da 

Análise das Políticas Públicas: 
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QUADRO 4 – Seleção de modelos político-administrativos 

Modelo Processo Político Administrativo  Em foco 

Institucional Formulação, implementação. Instituições governamentais 

De grupo Formulação, legislação, regulamentação. Grupos de interesse 

De elite Formulação, legislação, regulamentação. Poder da elite 

Racional Formulação, avaliação. Avaliação de propostas 

Incremental Formulação Poucas Propostas 

Da teoria de jogos Formulação, legislação, regulamentação. Jogo racional 

Da opção política Formulação, legislação, regulamentação. Grupos de interesse 

Sistêmico Formulação e implementação Interações complexas 

Fonte: Winkler (2009, p. 130). 

 

 

Nessa tabela, percebe-se que os modelos se nos apresentam claros, uma 

vez que estão categorizados a partir dos processos administrativos que cada um 

enfoca, podendo ser adaptados para melhor avaliação da implementação das 

Políticas Públicas. 

Quanto à Avaliação de Políticas Públicas, Souza (2006) resgata a visão de 

Lasweel, que nos remete ao processo de formulação, implementação e avaliação 

dessas políticas, considerando que a questão central para expressar o sentido de 

sua análise ou avaliação consiste em responder às seguintes questões: quem ganha 

o quê, por quê e que diferença faz” (SOUZA, 2006, s/p). Essa afirmação remete-nos 

a uma ressignificação ainda das questões apresentadas por Lasweel em termos de 

definição e  aplicação no processo metodológico de avaliação de Políticas Sociais de 

indicadores capazes de evidenciar quem ganhou o que, porque e que diferença 

fez/faz em suas vidas, ou, que efetivações gera na vida de seus usuários capazes de 

ampliar suas capacidades e liberdades. Nessa perspectiva, avaliar constitui-se em 

identificar em que medida uma Política Pública ou Social Pública gera 

efetivações/conquistas na vida de seus usuários, ou seja, em que medida impacta 

positivamente19 a vida de seus beneficiários em termos de melhoria da sua qualidade 

de vida. 

Para uma melhor explicitação da proposta de avaliação presente nesta 

pesquisa, apresenta-se primeiro uma ampliação das reflexões em torno da Pesquisa 

de Avaliação para, posteriormente detalhar a pesquisa realizada. 

                                                 
19

 O termo “impacta positivamente” refere-se às possibilidades e condições que geram aos indivíduos 
na definição de projetos, desejos, realizações capazes de enriquecer as suas vidas, ou seja, ampliar 
suas possiblidades de escolhas, portanto de capacidades e liberdades. 
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Draibe (2001, p. 17) define a Pesquisa de Avaliação como aquela que tem 

como objeto uma certa “intervenção na realidade social, uma Política Pública, 

entendida então como a que se desenvolve em esferas públicas da sociedade e não 

no plano privado e interno das instituições e organizações da sociedade”.  

 A Pesquisa de Avaliação abrange assim, as políticas estatais e de governos, 

incluindo também, políticas desenvolvidas por organizações privadas ou não 

governamentais, desde que tenham caráter público. Assim, a avaliação abrangeria 

Políticas, Programas e Projetos de intervenção na realidade social. 

Essa definição remete à discussão a cerca das definições e escolhas a 

serem feitas pelo pesquisador quanto à delimitação/recorte de seu objeto de 

avaliação, ou seja, de avaliação da política em termos mais gerais ou de programas 

e projetos no interior de determinada política. Essas decisões remetem a definição 

dos objetivos da avaliação e dos procedimentos metodológicos a serem realizados, 

com objetivo de identificar as suas limitações e dificuldades e propor alternativas de 

correção de rumo. 

Figueiredo e Figueiredo (1986) direcionam os seus estudos acerca dos tipos 

de Avaliação de Políticas Públicas e Políticas Sociais Públicas para a discussão em 

torno da implementação, destacadamente para a Avaliação de Processo e Avaliação 

de Impactos, distinguindo seus propósitos e tipos de pesquisa a ser realizado, 

conforme se pode visualizar abaixo: 

 

 
QUADRO 5 - Tipos de Pesquisas de Avaliação em Políticas Públicas e 

Sociais Públicas segundo Figueiredo e Figueiredo (1986) 
 

TIPO DE 
AVALIAÇÃO 

PROPÓSITO/DEFINIÇÃO TIPO DE PESQUISA 

Avaliação de 
Processo 

“Visa aferição da eficácia: se o programa está sendo (ou 
foi) implementado de acordo com as diretrizes concebidas 
para a sua execução e se seu produto atingirá(ou atingiu) 
as metas desejadas”. 
 Incorpora também a avaliação de eficiência, em termos 
da noção de otimização de recursos.  
 

. Avaliação de metas ou 
resultados. 
.Avaliação de meios-
metodologia de 
implantação; 
. Avaliação de relação 
custo/benefício e/ou 
custo/resultado. 

Avaliação de 
Impactos 

“[...] diz respeito aos efeitos do programa sobre a 
população-alvo e tem, subjacente, a intenção de 
estabelecer uma relação de causalidade entre a política e 
as alterações nas condições sociais”. 

. Avaliação de Efeti-
vidade (objetiva, subje-
tiva e substantiva). 

Fonte: Figueiredo e Figueiredo (1986, p.110-111). Sistematizado pela autora. 
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Para esses autores, a Avaliação de Políticas Públicas visa a identificar o 

sucesso ou o fracasso de determinada política ou programa. Nesses termos, a sua 

divisão em Avaliação de Processo e Avaliação de Impactos norteia-se para esse fim, 

estabelecendo conexões lógicas entre a política e o programa e os objetivos da 

avaliação que, por sua vez, influenciam na definição do tipo de pesquisa e no modelo 

analítico para aferição do seu sucesso ou fracasso. 

A Avaliação de Processo, conforme definido no quadro, realiza-se por meio 

das pesquisas: a) da avaliação de metas, em termos de eficácia objetiva, ou seja a 

identificação se as metas foram cumpridas ou não; b) da avaliação de meios, 

realizada a partir da verificação de eficácia funcional, administrativa e contábil, que 

consiste na utilização, às vezes simultâneas, dos critérios elencados como forma de 

aferir a condição da política ou programa em termos moral (auditoria na 

implementação para identificação da eficácia administrativa ou contábil, ou seja, o 

bom uso de meios e recursos) ou instrumental (verificar se os meios e estratégias 

definidos estão sendo empregados, conforme estabelecido) e; C) da avaliação de 

custo benefício que visa, por sua vez, estabelecer a relação ótima entre os custos de 

implementação de uma política e os benefícios derivados de seus resultados 

(FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986, p. 111 e 113). 

Em termos de Avaliação de Impactos, os autores anotam que esta se 

direciona para avaliar Políticas Públicas com pretensões de mudança nas condições 

sociais, buscando demonstrar a relação causal entre o programa ou politica realizado 

e as mudanças constatadas a partir de sua realização. Nessa perspectiva, o sucesso 

ou fracasso de uma politica observada pode ser aferido a partir da identificação dos 

impactos causados, considerando-se a efetividade objetiva, subjetiva e substantiva. 

A efetividade objetiva está relacionada à aferição da mudança quantitativa entre o 

antes e o depois da execução do programa, definida em termos de bem-estar social. 

A efetividade subjetiva seria o critério de aferição de mudanças psicológicas, de 

crenças, valores e da percepção da população sobre adequação de resultados e 

objetivos dos programas aos seus desejos, aspirações e demandas. A efetividade 

objetiva complementa-se com a efetividade subjetiva, haja vista, os níveis de bem-

estar ter também uma dimensão subjetiva. Por outro lado, a efetividade substantiva 

aponta para a aferição das mudanças qualitativas nas condições sociais da vida da 

população. 
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Cohen e Franco (1993) consideram que nem todas as avaliações são iguais, 

sendo possível estabelecer diferenças, observando-se vários critérios, como o tempo 

de realização, os objetivos buscados, quem a realiza, a natureza que possuem, a 

escala que assumem e a alçada decisória a que são dirigidas conforme demonstrado 

no quadro a seguir: 

 

QUADRO 6 - Classificação e tipos de avaliação de Políticas Públicas 
segundo Cohen e Franco (1993) 

 
Classificação/Critérios Tipo 

Em função do Momento/tempo em que se 
realiza e objetivos 

.Avaliação Ex-ante. 

.Avaliação Ex-post (Avaliação de Processo e 
Avaliação de Impacto). 

Em função de Quem Realiza .Avaliação Externa. 
.Avaliação Interna. 
.Avaliação Mista. 
.Avaliação Participativa. 

Em função da Escala dos Projetos .Avaliação de Projetos Grandes 
.Avaliação de Projetos Pequenos. 

Em função dos destinatários da Avaliação .Avaliação para Dirigentes Superiores. 
.Avaliação para os Administradores. 
.Avaliação para os Técnicos. 

Fonte: Cohen e Franco (1993, p. 108 a 17). Sistematizado pela autora. 
 
 
 

O quadro apresentado expõe de forma sintética os tipos de avaliação, 

definidos em relação a determinados critérios e apresenta uma sistematização que 

atende a formatação de tipologias de avaliação em diversas áreas de conhecimento. 

Particularmente, os tipos de avaliação Ex-ante e Ex-post, definidos a partir do 

tempo ou momento em que se realiza a política e dos objetivos que busca alcançar, 

tem suas raízes na economia, apresentando-se inclusive como uma distinção 

clássica desse campo do conhecimento. A avaliação Ex-ante é realizada no começo 

do projeto, antecipando fatores considerados no processo decisório. A avaliação Ex-

post ocorre quando o projeto já está em execução ou já foi concluído e são 

observados os resultados efetivamente alcançados (COHEN e FRANCO, 1993, p. 

108). 

Segundo Cohen e Franco (1993), a finalidade da avaliação Ex-ante é 

proporcionar critérios para tomada de decisão qualitativa e, nestes termos, definir se 

um projeto deve ou não ser implementado, ordenando ainda os projetos de acordo 

com sua eficiência para alcançar os objetivos que almeja. Para tanto a avaliação Ex-
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ante recorre à metodologia do tipo análise de custo e benefício e análise de custo-

efetividade.  

A Avaliação Ex-post conforme os autores citados, realiza-se quando o projeto 

está em andamento ou foi concluído. Nos projetos em andamento ou execução, 

busca identificar seus problemas e limites para subsidiar a definição de manutenção 

da formulação original ou introduzir modificações em sua operacionalização, nos 

projetos concluídos visa a gerar subsídios capazes de atestar a possiblidade de  uso 

da experiência vivenciada no futuro, ou seja, a manutenção (ou não) de projetos nos 

moldes do avaliado. 

Nesse contexto, a avaliação Ex-post apresenta-se em termos de Avaliação 

de Processo e Avaliação de Impacto. A primeira realiza-se durante a implementação 

e objetiva determinar em que medida os componentes de um projeto contribuem ou 

são incompatíveis com os fins perseguidos. Busca assim, olhar para frente para as 

correções e adequações. A segunda pode ser realizada durante ou depois do projeto 

ser realizado, buscando determinar em que medida o projeto alcança seus objetivos 

e quais são seus efeitos secundários, previstos e não previsto. Assim, olha para trás, 

no sentido de identificar se o projeto funciona/funcionou ou não e quais são as suas 

causas (COHEN e FRANCO, 1993). 

A Avaliação de Impacto pode ser pensada também em termos de Eficácia, 

Eficiência e Efetividade, conforme nos chama atenção Arretche (2007) cujo 

detalhamento será tratado posteriormente. 

A avaliação em função de quem a realiza apresenta quatro tipos possíveis - 

Externa, Interna, Mista e Participativa - definidos a partir do agente que a realiza, 

conforme demonstrado no quadro exposto. Podem diferenciar-se a partir da 

participação ou não do avaliador na equipe executora do projeto (Externa ou Interna), 

combinar os dois tipos de pessoas/agentes (Mista) ou incorporar os beneficiários 

(Participativa) (COHEN e FRANCO, 1993). 

Em função da escala dos projetos, a avaliação apresenta-se em termos de 

grandes e pequenos projetos, considerando em seu processo metodológico o 

número de pessoas afetadas e o tamanho de recursos necessários. 

A avaliação em função dos destinatários visa responder às seguintes 

questões: o que avaliar e para que se avaliar. Ela define o processo metodológico em 

função dos destinatários dos resultados da avaliação, ou seja, aos seus dirigentes 
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superiores (que definem as políticas), aos administradores (que distribuem os 

recursos e determinam ações) e aos técnicos (os que executam os projetos). 

Os tipos de avaliação apresentados por Cohen e Franco (1993) demonstram 

as múltiplas possiblidades de realização de avaliações e de seus resultados. Vale 

ressaltar o fato de estes tipos não serem excludentes entre si, mas poderem se 

complementar. É Importante destacar também, que em sua apresentação dos tipos 

de avaliação, os autores diferenciam efeitos de impactos. Os primeiros entendidos 

como um comportamento ou acontecimento que foi influenciado por algum aspecto 

de um programa ou projeto e os segundos, como os resultados dos efeitos do 

projeto.  

Prosseguindo na discussão acerca dos tipos de avaliação, Draibe (2001), 

fundamentada na literatura internacional e nacional de Políticas Públicas e em suas 

experiências pessoais, aponta o que denomina de distinções mais comuns do tipo e 

da natureza das Avaliações de Políticas Públicas, conforme sintetizados abaixo: 

 

 

QUADRO 7 - Tipos e natureza das avaliações segundo Draibe (2001) 

CLASSIFICAÇÃO TIPO/NATUREZA 

Quanto ao tempo .Avaliação Ex-ante 
. Avaliação Ex-post 

Quanto à natureza .Avaliação de Resultados (Produtos, Impactos e Efeitos) 
. Avaliação de Processo 

                   Fonte: Draibe (2001, p. 17). Sistematizado pela autora. 

 

 

A autora centra a classificação dos tipos de avaliação em dois aspectos: o 

tempo e a natureza. Quanto ao tempo estabelece a definição clássica do tipo de 

avaliação em Avaliação Ex-ante e Avaliação Ex-post. A Avaliação “ex-ante” também 

tratada como avaliação-diagnóstico, ocorre durante as fases de preparação e 

formulação da política ou programa e é realizada para apoiar decisões finais de 

formulação, atendendo a um ou dois objetivos, quais sejam: a) produzir orientações, 

parâmetros e indicadores que se incorporem ao projeto, melhorando seu desenho e 

suas estratégias metodológicas e de implementação; b) fixar um ponto de partida que 

permita comparações futuras (linha de base ou tempo zero) (DRAIBE, 2001). 

A Avaliação “ex-post”, por sua vez, é aquela que ocorre no processo de 

realização ou após a realização do programa, tendo como objetivos: a) verificar os 
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graus de eficiência e eficácia com que o programa está atendendo a seus objetivos e 

b) avaliar a efetividade do programa, ou seja, seus resultados, impactos e efeitos.  

Considerando a definição do tipo de pesquisa de avaliação, a partir de sua 

natureza, Draibe (2001) também nos apresenta a divisão clássica de Avaliação de 

Resultados e Avaliação de Processo. A Avaliação de Resultados centra sua 

realização verificando se determinado programa ou política está ou não atendendo 

aos objetivos previamente estabelecidos e em que medida, ou seja, verifica se os 

objetivos estão sendo plenamente atendidos, em que medida e com que qualidade. A 

Avaliação de Processo, por sua vez, centra sua realização no desenho, nas 

características, no desenvolvimento do programa ou projeto, buscando identificar os 

fatores que impedem o atendimento, da melhor maneira possível, dos objetivos 

traçados. O foco dos estudos de Draibe (2001) direciona-se aos aspectos 

metodológicos da Pesquisa de Avaliação de Políticas Públicas, com centralidade na 

implementação e mais particularmente nos impactos e resultados. Para essa autora, 

resultados, efeitos e impactos são tratados como dimensões diferentes, tendo em 

vista a diferença de indicadores utilizados para sua verificação.  

Arretche (2007) anota que a literatura, apenas como recurso analítico, para 

separar aspectos distintos dos objetivos e, consequentemente, da abordagem e dos 

métodos e técnicas de avaliação, costuma distinguir a Avaliação de Políticas 

Públicas em três tipos ou tendências: a  Avaliação de Efetividade, a Avaliação de 

Eficácia e a Avaliação de Eficiência. 

Retomando Figueiredo e Figueiredo (1986), Arretche (2007) entende a 

Avaliação de Eficiência como a avaliação da relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os resultados alcançados. Considera que nos 

últimos anos, esse tipo de avaliação é o mais necessário de ser realizado, dado a 

ampliação das Políticas Públicas e a exigência de racionalização dos gastos públicos 

ocasionadas pela escassez de recursos públicos. Ao mesmo tempo, destaca os 

esforços que vem sendo empreendidos para dotar esse tipo de avaliação de 

metodologias mais sofisticadas. 

 Ainda ancorando-se em Figueiredo e Figueiredo (1986), a autora define 

Avaliação de Eficácia como a avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos 

explícitos de um dado programa e seus resultados efetivos. Considera que esse tipo 

de avaliação pode ser realizado tanto pela verificação das metas (propostas e 
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alcançadas) como pelos instrumentos previstos para a implementação e os 

efetivamente empregados. Observa, também, que esse é o tipo de avaliação mais 

usual e com mais dificuldades em termos da obtenção e confiabilidade das 

informações obtidas, o que exige, por sua vez, pesquisas de campo capazes de 

aferir e reconstruir o processo de implantação e implementação da política avaliada. 

 Arretche (2007) traz à cena o papel da avaliação como um instrumento 

democrático e a importância da realização de avaliações independentes como 

exigência para ampliação das ações neste campo interventivo e de conhecimento, e 

consequentemente, conquista e materialização de direitos e condição para 

estabelecimento de bons governos. Nesse sentido, afirma a produção de avaliações 

rigorosas e independentes, tecnicamente bem feitas, que seja capaz de, de forma 

isenta, aferir o sucesso ou fracasso de determinadas políticas ou programas e, como 

instrumento, permita o exercício democrático de controle das ações dos governos e 

do Estado por parte da população.   

A Avaliação de Efetividade, para Arretche (2007, p. 32), constitui-se no 

 

 

[...] exame da relação entre a implementação de um determinado programa 
e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos 
de uma efetiva mudança nas condições prévias de vida das populações 
atingidas pelo programa sob avaliação.  

 

 

Essa definição ancora-se nos estudos de Figueiredo e Figueiredo (1986) e 

demonstra que a Avaliação da Efetividade como o processo que possiblidade 

identificar a relação de causalidade entre a implementação de determinada politica e 

seus resultados, demonstra que determinados aspectos da realidade social estão 

vinculados diretamente à realização de determinada política, observando ainda que 

sem a política avaliada não haveria os impactos e resultados encontrados. De acordo 

com a autora citada, é o elemento da relação de causalidade que faz com que se 

diferencie, de forma mais clara, a análise da avaliação de Políticas Públicas e suas 

consequentes metodologias.  

Discorrendo sobre aspectos metodológicos da Avaliação de Efetividade 

Arretche (2007) aponta a diferença entre produtos e resultados. O primeiro diz 

respeito à eficácia da política em termos de atendimento de suas metas em 
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determinado tempo e, o segundo, diz respeito a mudanças efetivas esperadas e 

realizadas em determinado tempo pela política ou programa avaliado. Nessa direção, 

anota que a principal dificuldade metodológica da pesquisa de avaliação de 

efetividade encontra-se em demonstrar que os resultados encontrados, isto é, o 

êxito/sucesso ou o fracasso, estão causalmente relacionados aos produtos 

oferecidos pela política em análise. 

Sobre esse tema retomam-se as contribuições de Draibe (2001, p. 36) que 

considera que o conceito de efetividade “refere-se à relação entre objetivos e metas, 

de um lado, e impactos efeitos, do outro”. Assim, a efetividade de uma política ou 

programa é medida “pelas quantidades e níveis de qualidade com que realiza seus 

objetivos específicos, isto é, as alterações que se pretende provocar na realidade 

sobre a qual o programa incide [...]” (DRAIBE, 2001,p. 36).  

Nesse sentido, as alterações que se pretende provocar em determinada 

realidade social se configuram como impactos (alterações ou mudanças efetivas na 

realidade) e efeitos (outros impactos que afetam o meio social e institucional). A 

efetividade de uma política ou programa significa as quantidades e/ou níveis de 

qualidade com que o programa ou política atinge os impactos esperados e promove 

efeitos previsíveis ou não, observados a partir de indicadores previamente 

estabelecidos.  

Quanto aos efeitos, podem ser agrupados, de acordo com Draibe (2001), em 

duas dimensões: a) A dimensão social e b) a dimensão institucional. Seguindo essas 

dimensões, existiriam dois tipos de Avaliação de Efetividade: a Avaliação de 

Efetividade Social e a Avaliação de Efetividade Institucional; cada um desses tipos, 

demanda distintos indicadores de avaliação.  

A Efetividade Social é entendida como “[...] a capacidade do programa em 

afetar o capital social do meio em que se realiza, em especial, a rede de articulações 

e parcerias específicas que facilitam sua execução” (DRAIBE, 2001, p. 37). Esse 

conceito remete também à identificação e à avaliação dos níveis de adesão e 

satisfação de agentes implementadores e da população alvo. 

Draibe (2001) sugere em sua metodologia de Avaliação de Efetividade Social 

dois indicadores principais a serem observados: a) os indicadores de capital social e 

b) os níveis de satisfação dos agentes implementadores, dos usuários e de grupos 

de interesses. Os primeiros abarcariam o grau de confiança, as redes sociais, os 
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graus de apoio, ou seja, o conjunto de energias associativas e organizacionais 

existentes no meio social que se relacionam com o programa. O segundo trata da 

percepção dos envolvidos sobre o programa.  

A Efetividade Institucional traduz as “[...] afetações provocadas pelo 

programa sobre as organizações e instituições responsáveis ou envolvidas na 

implementação” (DRAIBE, 2001, p. 37). Esse tipo de avaliação leva em consideração 

conceitos e dimensões da análise neo-institucionalista, dentre eles, capacidade 

institucional, aprendizagem institucional ou os referentes a hábitos e comportamentos 

culturais das organizações, enfim, conceitos que remetem às condições institucionais 

de sustentação e multiplicação dos programas.  

Na complementação de sua proposta metodológica, Draibe (2001) apresenta 

um quadro resumo das dimensões e indicadores de avaliação de programas, no qual 

se estabeleceu um recorte da dimensão de impactos e efeitos e dos indicadores de 

efetividade que se reproduz a seguir: 

 

QUADRO 8 – Dimensões e indicadores de efetividade segundo Draibe 
(2001) 

Dimensões 
dos 
Programas 

Indicadores de Efetividade Exemplos de Indicadores 

Impactos Variações/mudanças na realidade 
de intervenção 

Taxas de crescimento do 
fenômeno/intensidade da mudança. 

Efeitos Efetividade Social (Capital social; 
opinião e satisfação dos atores) 
 
 
 
 
 
 
 
Efetividade Institucional 
(Capacidades institucionais; 
sustentabilidade e reprodutividade) 

.Envolvimento de organizações da sociedade 
civil; 
.Avaliação dos atores sobre o programa; 
.Graus de satisfação dos beneficiários; graus 
de adesão/satisfação dos agentes 
beneficiários; 
.Indução/reforço a associações/redes/ 
parcerias; 
.Graus de indução a mudanças/inovações 
/autonomia; 
.Níveis de aprendizado institucional; 
.Rotinização/institucionalização dos 
processos; 
.Capacidade de transferência de 
metodologia. 

Fonte: Draibe (2001, p. 39). Modificado pela autora.  
 
 

O quadro acima, extrato de um quadro mais amplo que aborda os aspectos 

referentes às dimensões de metas e processos e aos tipos de indicadores de 

Avaliação de Eficiência e Eficácia, omitidos pelo interesse em focar na Avaliação de 

Efetividade, constitui-se em uma sistematização do esboço metodológico de Draibe 
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para demonstrar as possibilidades de realizar avaliações mais amplas do que a 

descrição de cumprimento de metas, observando-se os processos, os resultados e 

as mudanças, a partir de demonstração qualitativa e quantitativa. Particularmente, a 

Avaliação de Efetividade, destacada no quadro, contribui com a sistematização de 

indicadores e sugestões para afirmação do modelo apresentado e com a construção 

de novos modelos. 

Buscou-se evidenciar com a discussão até aqui realizada acerca dos temas 

Políticas Públicas, Políticas Sociais Públicas e Avaliação de Políticas Públicas, as 

múltiplas e diferentes possibilidades de abordagem. A cartografia das referências 

bibliográficas, longe de ser completa, possibilita aproximações e identificação de 

elementos centrais em torno das questões referentes ao campo de conhecimento e 

intervenção denominado de Políticas Públicas, e neste, as Políticas Sociais, como 

campo da avaliação. Ambos os campos, no Brasil, são caracterizados por incipientes 

produções teóricas, apesar de significativos avanços nesta primeira década do 

século XXI.  

Buscou-se também construir as bases referenciais para a apresentação de 

uma proposta de Avaliação de Políticas Sociais Públicas, particularmente da Política 

Nacional de Assistência Social Brasileira, realizada desde o ano de 2004, pautada 

em termos de sua efetividade , a partir da identificação de efetivações e consequente 

contribuição para ampliação de capacidades e liberdades de seus usuários. A esta 

proposta metodológica de Avaliação de Efetividade de Políticas Sociais Públicas 

denominou-se de proposta de avaliação pela expansão das capacidades. 

Na perspectiva da proposta de Avaliação de Efetividade de Políticas Públicas 

centrado na expansão de capacidades, as Políticas Públicas e Sociais são 

entendidas como ações/intervenções do Estado e governo, materializadas em 

programas e projetos e que têm como principal objetivo a expansão das capacidades 

e liberdades dos indivíduos a partir da contribuição na realização de efetivações em 

suas vidas. Nessa perspectiva, a efetividade, o sucesso ou o fracasso de um 

programa ou política, centram-se na identificação dos impactos em termos de 

efetivações/conquistas no sentido de ampliação ou não de escolhas de atividades e 

de modo de ser e viver dos seus usuários.   

Nessa direção, a proposta de avaliação de efetividade pela expansão de 

capacidades parte da identificação da politica e do seu ambiente de realização, bem 
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como das percepções e “fala” de seus usuários. Essa perspectiva apresenta como 

indicadores de avaliação/identificação de efetivações: a) renda e acesso a bens e 

serviços; b) inserção comunitária; c) mobilidade sócio espacial e d) acesso a demais 

Políticas Públicas. Considera-se nesta Tese que tais indicadores constituem-se em 

dimensões de aspectos da liberdade de segurança protetora, conforme definido por 

Sen (2000), ou seja, do direito à proteção social para redução de privações, dentre 

elas, as determinadas pela pobreza, miséria e exclusão. 

Os indicadores apresentados aproximam-se da noção de efetividade social 

apresentada por Draibe (2001) e a sua aplicação efetiva-se no contexto da 

explicitação da fala dos atores envolvidos, no caso estudado, a Politica de 

Assistência Social, com ênfase em seus usuários, foco principal da presente 

investigação. 

O indicador renda e acesso a bens e serviços dizem respeito à identificação 

de efetivações em termos de aumento de renda pessoal e familiar, ou seja, o 

conjunto de recursos e os bens e serviços acessados conjunta e articuladamente.  

A inserção comunitária corresponde à identificação da participação em 

organizações coletivas, tais como grupos de sociabilidade (idosos, Jovens, 

mulheres), igrejas e as atividades vinculadas a equipamentos sociais públicos, 

notadamente da politica avaliada.  

A mobilidade sócioespacial refere-se à identificação da circulação dos 

usuários nos espaços municipais e intermunicipais, lugares e ambientes que 

conheceu e acessou. O acesso a demais Políticas Públicas constitui-se na 

identificação das políticas que passaram a ser acessadas pelos usuários a partir da 

inserção na política avaliada. 

Esses indicadores possibilitam identificar efetivações, aferir o grau/escala 

dos impactos na vida de seus usuários, como também verificar/aferir a efetividade da 

política ou o seu êxito (sucesso) ou fracasso. Essas questões serão tratadas 

detalhadamente nos capítulos 3 (três) e 4 (quatro). 

Em síntese, considera-se que a Avaliação de Políticas Públicas no Brasil é 

incipiente e recente, não se constituindo, por sua vez, numa tradição ou prática 

sistemática corrente. Identifica-se, nessa realidade, amplas possiblidades definidas a 

partir da crescente atuação do Estado brasileiro e na descoberta desse campo 

temático nas diversas áreas do conhecimento. 
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Figueiredo e Figueiredo (1986) evidenciam a importância da ampliação 

desse campo e a clareza metodológica para a realização de avaliações, destacando-

se três fatores básicos a serem observados tanto nas Avaliações de Impactos quanto 

nas Avaliações de Processo, que se constituem “na definição operacional clara dos 

objetivos do programa, bem como especificação dos critérios de sucesso e medidas 

de aferição do sucesso” (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986, p. 111), o que induz a 

seguinte conexão lógica para sistematizar o processo de avaliação.  

 
 

 

PROPÓSITO  OBJETIVOS  TIPO DE PESQUISA  CRITÉRIO DE     

SUCESSO  MODELOS PARA AFERIÇÃO DO SUCESSO/FRACASSO 
 

Fonte: Figueiredo e Figueiredo (1986)  
 
 

A definição clara do percurso metodólogo possibilita o rigor na pesquisa de 

avaliação e a confiabilidade em seus resultados, pois grande é o desafio de construir 

aproximações para definição de êxito ou fracasso especialmente de políticas com 

propósito de mudanças, relacionando-as à Avaliação de Impacto, em termos de 

identificar as mudanças pretendidas, ou a que se propunha a política. Em outras 

palavras, conforme se observa em Figueiredo e Figueiredo (1986), deve-se afirmar 

que as políticas tiveram sucesso ou fracasso quando se pode imputar a elas a 

condição de causa necessária, quando não suficiente, de uma mudança observada. 

Para os autores, a constatação de que ocorreram mudanças não é suficiente para 

concluir-se pelo sucesso do programa. É necessário demonstrar que elas não 

ocorreriam (total ou parcialmente) sem esse programa.  

Assim sendo, observando-se o cenário brasileiro demarcado por profundas 

desigualdades e assimetrias, índices alarmantes de pobreza, miserabilidade e 

exclusão social e com uma tradição de Políticas Públicas como direitos sociais ainda 

em construção, o campo de Avaliação de Políticas Públicas, em especial, as 

Avaliações de Efetividade devem ser estimuladas e realizadas para a construção de 

dados e referências capazes de, ao estabelecer relações de causalidades entre 

determinada política ou programas e os resultados na realidade social, garantir 

avaliações mais consistentes, menos ingênuas e generalistas. 

 No que pese a literatura consultada e aqui apresentada, as avaliações 

propostas centram-se em nível de projetos ou programas, como nos afirma Draibe. 
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Buscou-se, nesta tese, estabelecer uma vasta discussão acerca da avaliação para 

afirmar o tipo de avaliação que se apresenta, como uma avaliação para além dos 

projetos e dos programas. Esta pesquisa considera a política como um todo, 

buscando demonstrar e superar os limites da literatura acerca desse campo de 

investigação. 

Nesse aspecto, não se constituindo interesse do presente estudo se 

aprofundar acerca dos modelos de análise/avaliação de Políticas Públicas 

apresentados por Dye (2009), destacamos particularmente o Modelo Institucional, 

como significativo para a presente proposta de Avaliação da Política de Assistência 

Social. 

Isso ocorre dado o modelo institucional, ou institucionalismo, perceber a 

politica como um produto institucional, ou seja, como um produto do jogo de forças 

presentes na arena de disputa das instituições governamentais (Congresso, 

Presidência, Tribunais, Estados, Municípios, dentre outros) que estabelecem, 

implementam e fazem cumprir as Políticas Públicas. Nesses termos, uma política se 

transforma em Política Pública quando é adotada, implementada e feita cumprir por 

alguma instituição governamental que lhe garante três característica distintas: 

legitimidade, universalidade e coerção (DYE, 2009).  

Adiciona-se a esse debate para a leitura e Avaliação de Políticas Públicas, 

em especial da Política Pública de Assistência Social, objeto da presente pesquisa, o 

conceito de ambiente institucional conforme definido por BASTOS (2006, p. 146) 

como o “espaço relacional construído por representações de um conjunto de 

organismos, regras, convenções, costumes e valores que, dependendo da 

compreensão e do consenso dos atores, poderá resultar na prática de reciprocidade 

ou na deserção”. Ou seja, o ambiente em que se disputam posições, percepção e 

modos de dizer e fazer, que condicionam avaliações e tomadas de 

decisões/escolhas por parte de elaboradores e implementadores de politicas, bem 

como dos seus usuários 

Nesse processo, insere-se a possiblidade de olhar a Avaliação de Efetividade 

da Politica de Assistência Social implementada nos municípios de Assú e Mossoró, 

como expressões da ação do Estado, em um jogo para institucionalizar-se como 

política, em contraposição a sua trajetória histórica de ação pontual assistencialista. 

Nesse caminho, busca-se afirmar sua legitimidade ou reconhecimento como Política, 
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levando em consideração a universalidade na cobertura a quem dela necessita e a 

coerção, no sentido de limitar as práticas que a neguem como Política Pública, dever 

do Estado e direito do cidadão.  

Por fim, referencia-se que o presente estudo insere-se no campo de 

Avaliação de Políticas Públicas, notadamente a Avaliação de Políticas Sociais 

Públicas, mais precisamente na tendência de Avaliação de Efetividade. Nessa 

condição, se propõe a avaliar a efetividade da Política de Assistência Social tomando 

como referência o conceito de efetivações e expansão de capacidades e liberdades, 

sendo denominada de proposta de avaliação de efetividade pela expansão de 

capacidades. 

No item que segue será discutida a relação Desenvolvimento e Assistência 

Social. 

 

 

1.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMO EXPANSÃO DE 

CAPACIDADES 

 

A Assistência Social tradicionalmente foi definida como amparo às pessoas 

vitimadas pela pobreza, miserabilidade e destituídas de bens e de direitos. Nasce 

como assistência, marcada pela filantropia e caridade, bem como punição aos 

“desajustados à ordem social”. Somente nos séculos XIX e XX, surge enquanto 

intervenção do Estado, ganhando o adjetivo social e possibilidade de constituir-se 

como proteção social. A Assistência Social encontra-se vinculada também à busca 

da organização de um sistema de controle e “proteção” social. 

As raízes históricas da assistência, sem o adjetivo social, encontram-se, 

portanto, nas práticas de filantropia e caridade, vinculadas às instituições religiosas e 

civis filantrópicas, bem como, enquanto ação interventiva do Estado nas origens da 

sociedade industrial, a partir da emissão das leis que regulamentavam na Europa 

Ocidental, a mendicância e vadiagem, originalmente, no berço da civilização 

industrial, a Inglaterra.20  

Considera-se assim, que as bases originárias mais remotas da Assistência 

Social, enquanto intervenção do Estado na sociedade industrial, encontram-se, 

                                                 
20

 Para aprofundar esses aspectos ver Marx, particularmente A chamada acumulação primitiva (1989) 
e Polanyi, A grande transformação (1980), conforme referências. 
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vinculadas aos fenômenos da pauperização, da expropriação e expulsão dos 

camponeses de suas terras, ocasionados, principalmente, pelo fim das propriedades 

feudais e da vassalagem na Europa iniciados no século XIII e consolidado nos século 

XVI e seguintes, marcos da acumulação primitiva do capital, que geraram uma 

massa de indigentes, mendigos e ladrões, dando origem a uma legislação 

sanguinária, como denomina Marx (1989), para coibir a vagabundagem e a 

indigência.  

Esses fenômenos marcam particularmente o que Marx denominou de “A 

chamada acumulação primitiva” ou “Previous accumulation”, ao referir-se a forma 

apresentada por Adam Smith (MARX, 1989), que nada mais é do que o conjunto de 

situações e condições que impulsionam o fim do feudalismo e ascensão do 

capitalismo ou da sociedade burguesa, na linguagem marxiana, que posteriormente 

será denominado de Questão Social. 

Essa legislação, que buscava controlar o “mundo em desordem” origina-se 

na Inglaterra, inicialmente como conjunto de medidas que buscavam coibir o avanço 

das pastagens sobre as lavouras tradicionais, regulamentar os arrendamentos, 

impedir o deslocamento populacional para as cidades, enfim, conter o curso das 

mudanças e manter a ordem feudal ao mesmo tempo  em que gerava as condições 

para punir os que, não adaptados à nova ordem que se instalava, empurrados pelas 

contingências, fossem alçados a condição de mendigos, miseráveis e inaptos para o 

trabalho. Afirma Marx (1989, p. 851) sobre esta questão: 

 

 

[...] Daí ter surgido em toda a Europa Ocidental, no fim do século XV e no 
decurso do século XVI uma legislação sanguinária contra a vadiagem. Os 
ancestrais da classe trabalhadora  atual foram punidos inicialmente por se 
transformarem em vagabundos e indigentes, transformação que lhes era 
imposta. A legislação os tratava como pessoas que escolhem 
propositalmente o caminho do crime, como se dependesse da vontade 
deles prosseguirem trabalhando nas velhas condições que não mais 
existiam. 

   
 
 
 

Percebe-se, portanto, na citação acima, a partir do quadro traçado, as bases 

da Assistência Social aos que estão “excluídos” da ordem estabelecida e a visão de 

que as ações devem ser punitivas e coercitivas. Tais bases se encontram, ainda, 

atualmente, na forma de percepções, análises e avaliações de ações de assistência 
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social, constituindo-se em expressão do senso comum e do imaginário de diferentes 

setores da população. Vale, ainda, discorrer sobre as legislações anunciadas, como 

forma de estabelecer referência histórica para a compreensão do fenômeno 

Assistência Social como Política Pública e seus espaços de disputas, dentre eles, as 

condições para sua institucionalização como direito de cidadania. 

As primeiras legislações direcionadas a administrar e conter os fluxos nas 

mudanças da transformação do Sistema Feudal para o Sistema do Capital remontam 

aos anos de 1498, com a lei de Henrique VII que protegia e regulamentava o 

tamanho das pequenas propriedades e proibia a derrubada das residências dos 

camponeses nessas áreas. Essa Lei é reeditada por Henrique VIII em 1530, 

adicionando-lhe a possiblidade da reconstituição das culturas agrícolas. Tais leis 

buscavam proteger os pequenos proprietários da expropriação de suas terras e 

pouco ou nenhum efeito tiveram para conter as transformações em curso, ao mesmo 

tempo em que, os vitimados pela expropriação eram, pela própria legislação, tratados 

como indigentes e vadios. Decorrendo desses fatos, a edição de legislações que 

definiam de forma clara o tratamento a essa parcela da população, como punição 

com açoitamento, deportação para as suas terras de origem, flagelação, prisões e 

trabalhos forçados. Compunha também essas legislações a definição dos incapazes 

(mendigos, velhos e incapazes para o trabalho) autorizados a pedir esmolas 

(MARX,1989). Pode-se ilustrar essa realidade com a citação que segue: 

 

 

[...] Mendigos, velhos e incapacitados para trabalhar têm direito a uma 
licença para pedir esmolas. Os vagabundos sadios serão flagelados e 
encarcerados. Serão amarrados atrás de um carro e açoitados até que o 
sangue lhes corra pelo corpo; em seguida, prestarão juramento de voltar à 
sua terra natal ou ao lugar onde moraram nos últimos 3 anos, “para se 
porem a trabalhar” [...] Na primeira reincidência de vagabundagem, além da 
pena de flagelação, metade da orelha será cortada; na segunda, o culpado 
será enforcado como criminoso irrecuperável e inimigo da comunidade 
(MARX, 1989, p. 851-52). 

 
  
 
 

Os expropriados são visto, portanto, como criminosos e culpados pelas 

condições impostas pelo mundo em transformação. 

Essas legislações que percorreram os reinados de Eduardo VI (1547) 

Elizabeth I (1572), Jaime I (1567), na Inglaterra, foram seguidas como exemplos 
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particularmente pela Franca, com Luiz XVI, buscando assimilar e controlar o 

fenômeno da pauperização 

Para a classe de trabalhadores assalariada que surgiu na segunda metade 

do século XIV, existiu um conjunto de legislações que visavam à regulamentação do 

trabalho assalariado, que teve como principal referência na Inglaterra o “Estatuto dos 

Trabalhadores, editado por Eduardo III, em 1349, e na França, tendo sua 

correspondente com a ordenança em nome do rei João, de 1350” (MARX, 1989, p. 

855). Essas leis buscavam regular os salários e a coligações de trabalhadores.  

Significativo referenciar ainda, que os processos de expropriação, 

pauperização e miserabilidade que afligiu as populações rurais na Inglaterra no 

século XVI, aprofundados pela Reforma Protestante e o saque aos bens da Igreja 

Católica, grande proprietária rural, gerou as condições para que no ano 43 (1601) do 

Reinado da Rainha Elizabeth I (1558 a 1603) fosse reconhecido oficialmente o 

fenômeno do pauperismo e introduzido o imposto de assistência e medidas de alívio 

aos pobres (MARX, 1989). Esse reconhecimento possibilitou a expedição em 1601 

da denominada Lei dos Pobres Elisabetanas (Poor Law), ou seja, o sistema de 

proteção “[...] onde os pobres eram forçados a trabalhar com qualquer salário que 

pudessem conseguir e somente aqueles que não conseguiam trabalho tinham direito 

a assistência social” (POLANYI, 1980, p. 90).  

O sistema de proteção aos pobres Elisabetanos, expressos pela antiga Poor 

Law, constroi as bases referências do que vão se configurar  os sistemas de 

proteção social e Lei dos Pobres da era Vitoriana, pós consolidação da sociedade 

industrial na Inglaterra, que vão perdurar até o início do século XX (1905), quando da 

sua abolição e que  influenciou os sistemas de proteção social e da assistência social 

nos anos seguintes e atuais. 

Reportando-se as origens de nossa época e particularmente ao processo de 

transformação ocorrido na Inglaterra, Polanyi (1980, p. 55) afirma que 

 

 
[...] a Inglaterra suportou, sem grande danos, a calamidade dos 
cercamentos apenas porque os Tudors e os primeiros Stuarts usaram o 
poder da Coroa para diminuir o ritmo do processo de desenvolvimento 
econômico, até que ele se tornou socialmente suportável – utilizando o 
poder do governo central para socorrer as vítimas da transformação e 
tentando canalizar o processo de mudanças de forma a tornar o curso 
menos devastador. 
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Ressalta-se que houve a intervenção do Estado para conter e/ou moldar os 

fluxos das mudanças, conforme já expresso, em que as monarquias dos Tudors 

(1485 a 1603) e dos Stuarts (1603 a 1714), constituíram-se em revolucionárias, no 

campo do governo e de dotar a sociedade também de novas técnicas e hábitos, de 

afirmação de compromisso com a plebe, glorificada no poder e na grandeza do 

soberano, o que não impediu as transformações, dentre elas, o advento do 

constitucionalismo e o parlamento, com a cessão assim, do governo da coroa para o 

governo de uma classe que levaria adiante o desenvolvimento industrial e comercial 

(POLANYI, 1980).  

A Revolução Industrial, cujo período mais ativo ocorre entre os anos de 1795 

e 1834, teve sua ação minimizada pelo conjunto de legislações que impediam a 

criação de um mercado de trabalho na Inglaterra. Teve como referência ainda a Lei 

Speenhanland (Speenhanland Law) de 1795, Lei de Assistência Social que consistia 

na concessão de um abono salarial sistemático aos que necessitassem 

complementar a sua renda mínima de sobrevivência, determinada em função de 

tabela específica definida pela citada lei.  

É Importante ressaltar que a Lei Speenhanland (Speenhanland Law) 

constituiu-se em um sistema de abono pouco estudado até mesmo pelos 

economistas clássicos, uma vez que, tratados pelo conjunto desses economistas, 

como assistência externa juntamente com as Poor laws, conforme nos afirma Polanyi 

(1980).  A Lei Speenhanland modificou o conjunto de medidas e ações de proteção 

social implantado na Inglaterra desde 1536 e ficou conhecida como a antiga Lei dos 

Pobres.  

A Speenhanland Law garantia ao individuo assistência mesmo quando 

empregado, se seu salário fosse inferior à renda familiar estabelecida por uma 

tabela, garantindo assim, uma renda mínima ao trabalhador e, dessa forma, 

impedindo a criação de um mercado de trabalho na Inglaterra, o que de certa forma, 

expressa as resistências às tentativas de transformação da sociedade do século 

XVIII em mero apêndice do mercado (POLANYI, 1980). 

As efervescentes mudanças expressas em mecanismos legais têm papel 

preponderante na consolidação da sociedade que se formava e na ação dos 

Estados. Ainda na Inglaterra é significativo registrar o legado da Era Vitoriana 

(período de 1837 a 1901) para a consolidação da sociedade industrial e para os 
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sistemas de proteção aos expropriados, excluídos e trabalhadores. De acordo com 

Polanyi (1980), por essa via são criadas as condições para, movidos pelo liberalismo, 

a realização de mudanças nos sistema de proteção social e da Lei Speenhamland, 

por meio do Reform Bill (Projeto de Reforma) de 1832 e pelo Poor Law Amendment 

Act (Ato de Emenda da Lei dos Pobres) de 1834, publicado no reinado da Rainha 

Vitória. Considerado como ponto de partida do capitalismo moderno, tal legado criou 

as bases do sistema de proteção e de assistência vitoriano, expressos na New Poor 

Law (Nova Lei dos Pobres), demarcou o fim das restrições ao mercado de trabalho, 

abolindo o “direito de viver”, base da Speenhamland, demonstrando que  

 

 
[...] a tentativa de criar uma ordem capitalista sem um mercado de trabalho 
falhara redondamente. As leis que governavam uma tal ordem já se haviam 
afirmado e manifestavam seu antagonismo radical ao princípio do 
paternalismo. Seu rigor era visível e sua violação acarretava sanções cruéis 
contra aqueles que a tentavam (POLANYI, 1980, p. 92). 

 

 

Com esse quadro, muitos pobres foram condicionados ao abandono com o 

fim da assistência externa e a centralidade nos abrigos e albergues, ocasionando 

profundas transformações, não só no sistema de proteção, mas na própria percepção 

dos indivíduos sobre a sua condição, as estruturas sociais e econômicas, atendendo 

assim, as demandas do mundo capitalista em construção ou do surgimento da 

civilização do século XIX (POLANYI, 1980). 

A New Poor Law (Nova Lei dos Pobres) de 1834 vem atender a essa 

realidade, adequando a assistência aos princípios do mercado, sendo limitada 

prioritariamente aos inaptos para o trabalho, restringindo a assistência aos aptos ao 

trabalho vitimados pela pobreza ou indigência, ao atendimento em abrigos e 

albergues, de forma a coibir o ócio e, ao mesmo tempo, gerar situações 

estigmatizantes e humilhantes que desestimulassem a busca da assistência pública. 

No final do século XIX ampliam-se as discussões e os problemas referentes 

à forma de tratar particularmente os indigentes, constatando-se, como nos afirma 

Marshall (1987), a grande heterogeneidade dos indigentes, bem como, os seus 

limites de assistência dado ao fato de que, por séculos, a Lei dos Pobres era a única 

forma pública de assistir aos desamparados e indigentes, “corrigir” os vadios e 

insubordinados e que “[...] transformara-se numa instituição com finalidades múltiplas 
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sem ter desenvolvido uma variedade de métodos em consonância com a variedade 

de casos com que tinha que lidar” (MARSHAL, 1967, p. 41). Das categorias a que se 

propunha a assistir, a dos indigentes, constituía-se a mais significativa, dado as 

demandas de abrigo e asilos, e próximas as tendências de definição de  atendimento 

a grupos específicos. 

Nesse cenário, construíram-se as condições e o ambiente favorável à 

dissolução, no início do século XX, especialmente, antes da primeira Guerra Mundial 

(1914 a 1918), da Lei dos Pobres, com a substituição da assistência social mais geral 

por dispositivos mais específicos para grupos e categorias determinadas, como nos 

aponta Marshal (1967). 

Nesses exemplos, encontram-se as bases históricas mais remotas da origem 

da intervenção do Estado no que, posteriormente, será denominado de Questão 

Social. Bases também da assistência social que se configurava como amparo aos 

pobres, miserabilizados, indigentes e incapazes para o trabalho e, no século XX, pós 

Guerras Mundiais, se configurou em atendimento a quem dela necessita, 

constituindo-se em Dever do Estado e Direitos de Cidadania, apesar de no século 

XXI, resultante da constante arena de disputa para sua institucionalização, em alguns 

países, retomarem o foco para os pobres, miserabilizados e excluídos das estruturas 

econômicas, sociais e políticas da sociedade industrial vigente.  

É interessante registrar que as discussões em torno de Sistemas de 

Proteção e Assistência Social atingem todo o mundo, não só a Inglaterra. Pode-se 

citar como exemplo as discussões em torno do Sistema de Assistência Social dos 

Estados Unidos da América, próximo ao sistema da Poor Law e a experiência de 

Bismarck (década de 1880) na Alemanha e, na América Latina, particularmente, a 

experiência do Chile e Brasil. 

Nos Estados Unidos da América, de acordo com Marshal (1967) a 

Assistência Social Pública que se fundamentava na Lei dos Pobres Inglesa foi 

dissolvida, principalmente por um processo de especialização interna, ao invés de 

transferência para serviços públicos gerais, materializados em assistência 

preferencial a grupos selecionados ou preferenciais, também denominada por 

categoria, advindos das experiências do século XIX, que resultaram em profundos 

questionamentos acerca de sua constitucionalidade e as formas de concessão dos 

benefícios. A assistência a grupos preferenciais dizia respeito à assistência, por meio 
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de benefícios e renda a velhos, cegos e mães de crianças em tenra idade. Em 1935, 

a Lei da Previdência Social definiu ainda atendimento a favor dos velhos, dos cegos, 

dos filhos dependentes e dos permanentemente inválidos, com exceção do 

atendimento ao que denominou de assistência geral, o que seria, na verdade, o novo 

nome da lei dos pobres. 

Marshall (1967, p. 88) afirma ainda que  

 

 
[...] A área da assistência pública se expandiu ,tanto com relação às 
necessidades que eram atendidas quanto à população abrangida, mas 
permaneceu “assistência” no sentido de que os serviços estavam isentos  
de contribuição e a concessão de benefícios  estava sujeita a um teste dos 
meios .Mas estas medidas muito contribuíram para alterar o espírito austero 
daquilo que Edith Abbott chamou de “Nossas Leis dos Pobres americanas 
não-americanas. 

 
 
 

Essa realidade, no período das guerras do século XX, gerou amplos 

investimentos na assistência pública e transferências federais para governo locais 

em termos de atender as demandas dos heróis da guerra, o que implicou a 

realização também de programas habitacionais e do controle de alugueis, dentre 

outros aspectos, que no pós-guerra definiram mudanças na Política de Assistência e 

no trato dos problemas sociais, emergindo nesse contexto, com relativa autonomia e 

força, as sociedades voluntárias.  

Quando se fala de Assistência Pública, fala-se no conjunto de medidas de 

Políticas Sociais e nesse contexto, as assistenciais, que como se percebe, a partir do 

exemplo americano e com a realidade determinada pelas guerras, constitui-se em 

ação transversal nas demais Políticas Públicas que têm como elementos centrais o 

atendimento aos mais fragilizados e a condição de recebimento de bens e serviços 

sem contrapartida pessoal/individual expressa em contribuição/pagamento pelo 

acesso. Esses elementos centrais na definição de Políticas de Assistência Social 

têm, na verdade, suas bases originárias, na trajetória inglesa das Leis dos Pobres e 

em seus séculos de experiências. 

Quanto ao exemplo da Alemanha referenciado, trata-se do Sistema de 

Proteção e Assistência Social instituído na década de 1880, por Bismarck, que se 

constituiu no primeiro programa de previdência social compulsório, abrangendo 

doença, invalidez, aposentadorias e “[...] principal alternativa da Lei dos Pobres como 
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meio de conservar as rendas pessoais daqueles incapazes  de perceberem 

remuneração” (MARSHALL, 1967, p. 46). 

Com Bismarck como governante (1871 a 1890), a Alemanha conhece um 

conjunto de legislações sociais que contribui com a afirmação de uma intervenção do 

Estado, bases do que posteriormente seria definido como Estado de Bem-Estar 

Social e afirmação da sociedade industrial com o amparo aos trabalhadores e aos 

excluídos da condição de trabalho.  

A legislação social de Bismarck materializava-se em regulamentações no 

campo da saúde (seguro saúde), seguro acidente de trabalho, pensão por 

aposentadoria aos velhos e seguro inabilidade para os nãos aptos ao trabalho. Esse 

conjunto de medidas inovadoras não existe em nenhum outro país, constituindo-se, 

como nos afirma Bobbio et al (1986), na primeira intervenção orgânica do Estado em 

defesa do proletariado industrial, com a criação dos seguros obrigatórios contra os 

infortúnios do trabalho, as doenças, a invalidez e a velhice (BOBBIO et al,1986). 

Na América Latrina o fenômeno da emergência da proteção através da 

assistência social aos pobres tem como uma de suas principais referências a 

experiência do Chile (1888), berço da primeira escola de Serviço Social (1925) em 

atendimento às demandas de intervenção do Estado aos indícios industriais que se 

formava, trazendo em seu bojo “[...] toda a sequela das consequências e males 

derivados da expansão das relações capitalistas de produção: miséria, crescimento 

urbano caótico, migrações de camponeses expulsos de suas terras etc.” (CASTRO, 

1987, p. 320). 

Esse quadro criou as condições favoráveis para a intervenção estatal e a 

emergência e proliferação de profissionais para trabalhar esta realidade/fenômenos, 

dentre eles os assistentes sociais. Ressalta-se que essa realidade espalha-se em 

maior ou menor grau por toda a América latina, chamando atenção ainda para o 

fenômeno da emergência das classes trabalhadoras, enquanto sujeitos coletivos que 

reivindicavam proteção e direitos sociais, influenciados também pela experiência e 

propostas europeias, dado a vinculação estrutural entre esses continentes (CASTRO, 

1987).  

No Brasil, com suas particularidades, o processo de industrialização tardio e 

de formatação de um Estado Nacional vai ter originalmente nos anos de 1925 a 
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192721 com as primeiras intervenções estatais em termos de formatação de proposta 

de proteção social, ocorridas, no entanto, apenas nos anos de 1930, tendo a sua 

expressão mais planejada com a legislação trabalhista, decorrente do atendimento 

às demandas da ação organizada dos trabalhadores urbanos. Nesse Cenário 

também se formam as condições para o surgimento de profissionais para o trabalho 

com a assistência social aos pobres e aos excluídos social, econômico e 

politicamente da sociedade com a criação da primeira escola de serviço social 

(1936).22  

É significativo ressaltar que o processo de afirmação de formas de 

intervenção de Estado por meio de organização de sistemas de proteção social e 

Políticas Públicas têm marcadamente nos séculos XIX e seguintes a presença de um 

novo sujeito social que se formava o proletariado, o qual se constitui em ator central 

na definição de demandas e na formatação de atendimento a essas políticas, 

expressas através da afirmação de direitos sociais, políticos e civis. Não pode deixar 

de ser registrado o papel preponderante que teve e tem na definição da formatação 

de agendas e de formas de atendimento ao operariado urbano, os movimentos 

organizativos e sindicais e posteriormente, no século XX, as diversas categorias de 

trabalhadores e os movimentos sociais. 

 Todos esses processos referenciados constituem-se em elementos do 

processo de construção das experiências do século XX que vão formatar o Welfare 

State como modelo de proteção social e ao mesmo tempo, mapear o campo de 

disputa entre noções, percepções e conceitos de Bem-Estar, Proteção Social, 

Políticas Públicas, Assistência e Assistência Social que demarcam o jogo de 

institucionalização das múltiplas formas de atendimento à demanda das populações 

e dos cidadãos, especialmente, os fragilizados pela miserabilidade, pobreza, 

indigência e outras formas de exclusão, limitantes da sua condição de agentes e de 

suas capacidades e liberdades. 

O século XX enfrenta esses fenômenos com o agravante de duas grandes 

Guerras Mundiais, exigindo uma reconstrução material dos países por elas atingidos, 

                                                 
21

 Refere-se aqui à legislação social referente à Lei de Férias e ao Código de Menores. Para 
aprofundar ver especialmente Carvalho e Yamamoto (1983).  
22

 Sobre este tema, ver Martinelli (1989); Castro (1987); Carvalho e Yamamoto (1983); Sposatti (1990; 
1991; 2004), dentre outros. 
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uma reconfiguração do mapa geopolítico e econômico e novas definições e noções 

acerca da proteção social e particularmente da assistência social. 

O processo de construção dos Sistemas de Proteção e de Assistência Social, 

determinado pelo desenvolvimento da sociedade do capital, continua presente como 

condutor de formas de definir e realizar ações interventivas do Estado. Mesmo com a 

instituição dos direitos sociais, esses sistemas são marcados sobremaneira, por 

percepções de controle dos espoliados e possíveis beneficiários/usuários dos 

Sistemas de Assistência Social, com ações coercitivas e atendimento limitado às 

demandas postas e ampliadas pelo próprio avanço do desenvolvimento econômico 

desenfreado, centrado na industrialização e no uso incessante de tecnologias. 

Nos países da Europa, emerge a proposta do Relatório Beverindge (1942) 

que constroem as bases de um Estado de Bem-Estar Social centrado nos direitos à 

cidadania e na proteção a quem dele necessita, sem exigência de contribuição para 

tanto, repassando uma ideia de universalização do acesso e da proteção, que terá 

êxito naqueles países de maior referência de direitos de cidadania, maior capacidade 

de arrecadação e gestão de recursos do Estado, maior participação cívica e 

estruturas democráticas, além de baixos índices de miserabilidade e pobreza. 

O Welfare State ou o Estado de Bem-Estar Social, ou ainda, o Estado 

Providência, pode ser definido como “[...] Estado que garante „tipos mínimos de 

renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo o cidadão, não 

como caridade, mas como direito político” (WILENSKY apud REGONINI, 1986, p. 

416), sendo o seu princípio fundamental desenvolvido na Inglaterra dos anos 1940, 

identificado como  

 

 

[...] Independente de sua renda, todos os cidadãos, como tais, têm direitos 
de ser protegidos – com pagamento de dinheiro ou com serviços - contra 
situações de dependência de longa duração (velhice, invalidez...) ou de 
curta (doença, desemprego, maternidade...) (REGONINI, 1986, p. 417). 

 

 

Com base nesse princípio, pode-se afirmar que o Welfare State assimila as 

mudanças do século XX em termos de evidenciar e garantir direitos e, no campo das 

ações assistenciais, evidencia a não contradição destas com os direitos civis dos 

excluídos, contribuindo na verdade, com o seu desenvolvimento. Nesse contexto 
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geram-se as possiblidades para uma percepção diferenciada da Assistência Social, 

não mais como caridade, filantropia e/ou controle dos pobres, mas como direito de 

proteção social. 

Nesses termos, pode-se ancorar a discussão acerca da Assistência Social 

pós anos de 1940, acerca de sua definição, independente de sua completitude e 

divergências, a partir de sua essência, como nos afirma Marshal (1967), como 

 

 
[...] serviço que é pessoal, e de caráter geral ao invés de especializado; seu 
objetivo é ajudar alguém a tirar o máximo proveito da vida, tendo em vista 
incapacidades de que é portador ou as dificuldades com que se defronta e 
que já o deixaram combalido ou ameaçam fazê-lo. Oferece alento aos 
fracos e almeja a reabilitação ou o ajustamento a circunstancias que não 
podem ser alteradas (MARSHALL, 1967, p. 148).  

 

 

Percebe-se, nesse conceito, que a Assistência Social direcionada aos 

indivíduos deve contribuir com a superação de limites e privações existentes em suas 

vidas dado a incapacidade e dificuldades, sendo ofertada de modo geral e 

particularizada pela demanda individual apresentada. Adiciona-se a essa questão o 

entendimento também a grupos sociais e a indivíduos fragilizados por diversas 

formas de exclusão, como passiveis de atendimento à Assistência Social. Destaca-se 

ainda o elemento indutor de melhoria de qualidade de vida na expressão tirar o 

máximo proveito da vida. Assim, não só a pobreza, a miserabilidade, a indigência e a 

inaptidão para o trabalho definem a possiblidade de atendimento da Assistência 

Social. 

Ressalta-se que o conceito expresso por Marshall (1967) induz até hoje as 

definições e intervenções da Assistência Social. Não deixando de reconhecer que 

pobreza e indigência ainda marcam os debates em torno do Sistema de Proteção 

Social e Assistência Social no século XXI , adicionando-se a essa discussão a 

dimensão do direito social evidenciada com as possiblidades apresentadas a partir 

da instituição do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) e as dinâmicas dos 

avanços do neoliberalismo, que tem impulsionado, em todo o mundo, a indução dos 

Sistemas de Proteção Social e particularmente, em termos de Assistência Social, a 

redução do seu campo de atuação, limitando-se ao trato dos pobres e das 

calamidades, reduzindo a sua condição de direito a quem dela necessitar. 
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Reafirma-se que, o que hoje se conhece como Assistência Social, tem suas 

raízes e identidade construídas no processo de afirmação da sociedade industrial e 

particularmente no fenômeno da pauperização, hoje denominado de Questão Social 

ou mais particularmente, para atender as novas demandas conceituais e teóricas 

presente nos século XXI, as novas questões sociais ou manifestações da questão 

social, expressando-se de forma diferenciada em cada país.  

Nessa perspectiva, Marshall (1967) afirma que cada país desenvolve suas 

próprias experiências de Assistência Social, sendo presente as bases conceituais 

vinculadas à caridade, à filantropia, à coerção e à punição ou ao direito. No Brasil, 

essas possibilidades se cruzaram e conviveram até o advento da Constituição de 

1988 que definiu a Assistência Social como Política Pública de Direito, do campo da 

Seguridade Social e estabeleceu as bases formais e legais para uma ressignificação 

das ações e serviços e de diversas práticas interventivas. Considera-se ainda, que 

estabeleceu também as bases para novas abordagens teóricas e investigativas. 

Buscou-se, portanto, até aqui, construir as referências históricas à instituição 

de Sistemas de Proteção, Políticas Sociais e particularmente a Assistência Social, 

evidenciando os seus fundamentos e a sua relação com os fenômenos do 

pauperismo, da pobreza, da indigência e da busca de respostas da sociedade e do 

Estado, nos moldes da sociedade industrial que se formava e consolidava com seus 

sistemas de produção e ideologias. 

Buscou-se também destacar que passados séculos, os argumentos que 

estabeleceram as bases dos Sistemas de Proteção e da Assistência Social ainda 

encontram-se presentes em constantes disputas com as novas possiblidades 

geradas pelo avanço da sociedade no século XX, notadamente, no caso específico 

da proteção social e intervenção do Estado, com os Sistemas de Bem-Estar Social, 

bem como, a disputa com as múltiplas possiblidades de não intervenção do Estado e 

da existência de sistemas universais de proteção. Esse fato expressa-se como um 

retorno às bases originárias de focalização em grupos sociais específicos, com os 

objetivos semelhantes aos dos primórdios, de conter o avanço das expressões da 

questão social e esgarçamento do sistema social vigente. 

Assim, ao retomar esses aspectos, ressalta-se que o movimento contínuo de 

transformação e de novas formas de intervenção e explicação das intervenções 

direcionadas ao tratamento dos excluídos e espoliados, abre possiblidades de não 
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desprezando este processo e a realidade dada, buscar força explicativa e 

interventiva calcada na positividade de acessos a Políticas de Assistência Social, nas 

diversas formas apresentadas e realizadas em cada pais. No caso do Brasil, com sua 

particularidade de nos anos de 1988 e até então, constituir-se em um movimento de 

afirmação de direitos e de obrigação do Estado, contramão das experiências 

vivenciadas em outros lugares do mundo, em tempos de neoliberalismo, tratando no 

caso particular da Assistência Social, como um direito de cidadania componente da 

Seguridade Social a ser prestada a quem dela necessitar. 

Essa realidade brasileira gera, por sua vez, a possibilidade de apresentar a 

proposta de percepção da Assistência Social como um elemento do 

Desenvolvimento, condicionada pelos deslocamentos teóricos necessários tanto na 

percepção de Desenvolvimento como da Assistência Social. Essa possibilidade 

retoma as condições históricas da existência da Assistência Social, para evidenciar 

que, mesmo no campo de macro transformações e múltiplas percepções calcadas na 

negatividade da Assistência Social, em termos de realizada para os “excluídos do 

sistema produção e consumo”, contribui com as ressignificações e ampliações de 

direitos, acessos, escolhas e, articulada a outros elementos, com as transformações 

no curso da sociedade, do Estado e do mercado. 

Nesses termos, observando a realidade brasileira, pode-se afirmar que a  

Assistência Social no Brasil conheceu diversas fases em sua trajetória histórica, 

desde a percepção como ações pontuais de filantropia e assistencialismo dos órgãos 

estatais nas três esferas de governo, até a condição de direito de cidadania e Política 

Pública conquistada com a Constituição de 1988. 

Essa condição, no Brasil, é resultante da luta histórica dos Movimentos 

Sociais e dos profissionais do Serviço Social que durante o processo de 

democratização, pós fim da Ditadura Civil Militar de 1964, ao lado de outros atores e 

campos do saber, buscaram redefinir a Assistência Social afirmando-a como uma 

Política Pública de Seguridade Social, e, portanto, um direito dos indivíduos 

pertencentes a grupos e segmentos socialmente excluídos e uma responsabilidade 

do Estado. 

Particularmente no Brasil, pós Constituição de 1988 e mais especificamente 

com a publicação da Lei Orgânica da Assistência social – LOAS (1993), a 

Assistência Social, como Política Social Pública, tem sido pensada como um direito 
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de proteção social destinado a grupos e segmentos sociais que se encontram em 

situações de risco e vulnerabilidade social, realizada nos espaços municipais, 

existindo, no entanto, uma lacuna em relação a um possível entendimento da 

assistência social como um elemento do Desenvolvimento. 

A possibilidade de compreender a Assistência Social como um elemento do 

Desenvolvimento exige a produção de dois deslocamentos teóricos: pensar as 

Políticas/ações de Assistência Social como parte do Desenvolvimento e o 

Desenvolvimento como melhoria da qualidade de vida das pessoas, enquanto 

expressão das capacidades e liberdades dos indivíduos. 

Pensar a Assistência Social como um elemento do Desenvolvimento não 

significa desconstruir a concepção acumulada de que a Assistência Social é um 

direito social e um dever do Estado, que objetiva garantir “mínimos sociais” às 

pessoas e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social. Significa adicionar a 

compreensão de que a Política Pública de Assistência Social ao garantir “mínimos 

sociais” está realizando, por menor que seja a escala/grau, efetivações e mudanças 

nas condições de vida dos seus usuários. 

Com relação ao Desenvolvimento, este pode ser compreendido como 

mudança social e melhoria na qualidade de vida das pessoas. Essa compreensão 

exige, por um lado, a desconstrução da concepção tradicional de Desenvolvimento 

herdada do século XIX, a qual é percebida como sinônimo de crescimento 

econômico, industrialização e uso intensivo de tecnologia, bem como ir além da 

noção de Desenvolvimento Sustentável, percebido, por sua vez, como mudança 

social com equidade, responsabilidade ecológica, respeito à diversidade cultural e 

democrática em sua construção. Significa incorporar, além desses elementos, a 

compreensão do Desenvolvimento como a expansão das capacidades e da 

liberdade das pessoas (SEN, 2002). 

O Desenvolvimento, portanto, tem como objetivo principal a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, pode ser definido como a 

possibilidade de ampliar direitos e expandir capacidades dos indivíduos. Essa 

percepção encontra-se expressa nos estudos de Amartya Sen (2002) do 

Desenvolvimento como Liberdade. Para esse autor, o Desenvolvimento é pensado 

como mudança social “[...] em termos do enriquecimento da vida humana dela 

resultante” (SEN, 1993, p. 315). Mudanças na qualidade de vida das pessoas 
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significam, para Sen (1993), a expansão das capacidades dos indivíduos por meio 

do acréscimo de efetivações, em suas vidas. Essas efetivações, que podem ser 

elementares, como alimentar-se, por exemplo, até efetivações mais complexas como 

desenvolver autoestima e participar da vida na comunidade (SEN, 1993).  

Nessa perspectiva, as Políticas Públicas e as Políticas Sociais Públicas 

podem (e devem) ser pensadas como ações públicas que visam possibilitar, em 

diversos âmbitos da vida social, a expansão das liberdades e capacidades dos 

indivíduos. Assim, as Políticas Públicas, particularmente as Políticas Públicas de 

corte social como a Assistência Social, têm como finalidade a desconstrução de 

restrições/privações produzidas pelas sociedades de mercado, contribuindo e 

impulsionando, a expansão de capacidades e liberdades dos indivíduos, seus 

usuários (COSTA, 2010).   

O presente estudo, que tem como objeto de investigação a Política Nacional 

de Assistência Social realizada pelo Estado brasileiro a partir de 2004 (PNAS/2004), 

localmente ancorada nos munícipios de Assú e Mossoró/RN, na perspectiva de 

avaliar sua efetividade, a partir das efetivações que causa a vida de seus usuários, 

considera que a Assistência Social, tal como descrita na PNAS 2004, incorpora a 

possiblidade de contribuir com a expansão das capacidades e liberdades dos seus 

usuários, se apresentando como exemplo de liberdade de segurança protetora, 

conforme expresso na proposta de Sen (2000). 

Assim sendo, a Assistência Social definida e sistematizada na Política 

Nacional de Assistência Social (2004), aproxima-se do conceito de liberdade da 

segurança protetora, quando realiza, por exemplo, seus programas, projetos e ações 

tanto de transferência de renda como de proteção a situações de violência, 

emergências ou simples ações educativas de formação para o exercício da 

cidadania, dentre outros. 

Nesses termos, compreende-se que a Assistência Social, ao definir como 

fundamentos de seus objetivos o enfrentamento das desigualdades sociais, garantir 

os mínimos sociais, atendimento as contingências sociais e a universalização de 

direitos sociais, está realizando a sua condição de política relacionada à garantia da 

liberdade de segurança protetora, consequentemente, contribuindo para o acesso 

por parte de seus usuários das condições de proteção de privações extremas e de 

realização de efetivações, bem como de expansão de suas capacidades e 
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liberdades . 

As efetivações, podem ser definidas como as conquistas que o individuo 

realiza para o seu bem-estar e qualidade de vida. Pode ser entendida como a 

superação de privações e o seu conjunto define suas capacidades e liberdades. Em 

outros termos, as efetivações realizam-se quando se remove uma privação, quando 

se supre a falta de um dos elementos constitutivos do modo de vida. Ao realizar a 

superação de uma privação o individuo ou grupo fragilizado está expandido as suas 

capacidades ou de liberdades. 

Constituem-se em exemplos de efetivações (conquistas) ou remoção de 

provações: se um indivíduo é privado de renda, ao adquiri-la, realiza-se uma 

efetivação; se um indivíduo tem limitado o acesso a Políticas Públicas Sociais do 

campo da proteção social, ao acessá-las e usá-las realiza uma efetivação; se um 

indivíduo é limitado em suas possiblidades de circulação sócio espacial, ao adquirir 

esta condição, removendo os elementos limitantes a sua circulação em determinado 

espaço território, realiza uma efetivação; assim também realiza uma efetivação 

quando participa de atividades coletivas, comunitárias, de decisão em diversas 

esferas superando os limites da não participação ou do exercício da cidadania ativa. 

(PUTNAM, 2000). Muitos podem ser os exemplos. Em síntese, toda remoção de 

privações ou limitações constitui-se em uma efetivação que gera outras efetivações e 

criam as condições e oportunidades de ampliação de liberdades e de possiblidades 

de escolhas. 

A proposição de pensar a Assistência Social como um elemento do 

Desenvolvimento, que contribui com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

encontra-se sinalizada na Política Nacional de Assistência Social de 2004, que é 

direcionada para a construção do Sistema Único de Assistência Social 

(PNAS/SUAS, 2004). Na Política Nacional de Assistência Social 2004, encontra-se  

  

A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, 
direito à seguridade social, tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão 
pré-definido um recebimento e o de desenvolver capacidades para uma 
maior autonomia. Neste sentido, ela é aliada ao desenvolvimento humano e 
social e não tutelada ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de 
necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende 
também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, 
distribuição dos acessos a bens e recursos; isto implica em um incremento 
das capacidades de famílias e indivíduos (BRASIL, MDS/PNAS/SUAS, 
2004, p. 12).  
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Nessa concepção de Assistência Social, configura-se a possibilidade da 

Assistência Social ser pensada como um elemento do Desenvolvimento e, portanto, 

como capaz de gerar mudança social na qualidade de vida dos seus beneficiários, 

fortalecendo “as capacidades de pessoas e comunidades de satisfazer 

necessidades, resolver problemas e melhorar sua qualidade de vida” (FRANCO, 

2003, p. 60). 

Assim, a pertinência da percepção de Assistência Social como um elemento 

do Desenvolvimento encontra sentido ao adicionar os componentes direitos sociais 

de cidadania e proteção social à compreensão da Assistência Social como mudança 

social, seja na vida de indivíduos ou de grupos sociais de determinados 

espaços/territórios.  

A noção de mudança social, qualidade de vida, Assistência Social como 

elemento do Desenvolvimento e Avaliação da Efetividade da Assistência Social, sob 

a perspectiva da expansão das capacidades, encontram como elemento articulador 

o conceito Seniano23 de efetivações, ou seja, conjunto de escolhas de atividades e 

modos de ser que o indivíduo conquista e/ou acesa a partir da inserção/inclusão em 

determinada política, programa ou ação. 

No caso da Política de Assistência Social, o conjunto de conquistas 

possibilitadas/acessadas pelo indivíduo usuário a partir da sua inclusão em 

quaisquer que sejam as ações e projetos componentes da Política 

Nacional/Municipal da Assistência Social. 

Referenciar a efetividade da política nessa perspectiva, significa estabelecer 

a relação de causalidade política/programa/ação com as efetivações identificadas na 

vida dos usuários, a partir dos indicadores criados para aferir essa possibilidade, 

quais sejam: a) renda e acesso a bens e serviços; b) inserção comunitária; c) 

mobilidade socioespacial; d) acesso a demais Políticas Públicas, conforme já 

explicitada e que será retomado em item específico.  

Nessa direção, ao identificar efetivações e efetividade da Politica de 

Assistência Social nos termos proposto pelo presente estudo, pode-se afirmar que a 

Assistência Social constitui-se em um elemento do Desenvolvimento, localmente 

ancorado, porque contribui para expandir as capacidades e liberdades de seus 

usuários, possibilitando-lhes oportunidades de escolhas, padrões mínimos de bem- 

                                                 
23

 Refere-se a Amartya Sen. 
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estar e projetos de vida, elementos definidores de novos padrões de cidadania. 

Compreende-se que essas possibilidades têm níveis e graus diferentes 

dependendo das regiões de realização da política, bem como impacta de forma 

diferenciada a vida de cada usuário e sua família e a comunidade local, 

condicionadas, ainda, pelo conjunto de valores, costumes e tradições, instituições 

que moldam o individuo e o ambiente. Enfim, das particularidades dos lugares, dos 

indivíduos e de seus grupos de convivência e relações. 

 No geral, é significativo afirmar que se constitui central identificar de que 

forma a Política Social Pública de Assistência Social impacta, gera efetivações e 

deve ser universalizada através da oferta de programas, projetos e serviços, 

atendimentos e facilidades de acessos, para possibilitarem a camadas cada vez 

maiores de usuários, ampliarem suas capacidades e liberdades. 

Outro limite a essa possibilidade da compreensão da Assistência como um 

elemento do Desenvolvimento e da identificação de fragilidades no processo de 

definição da efetividade, encontra-se na dificuldade de determinar exclusivamente a 

uma dada política as efetivações, impactos e resultados percebidos na vida de seus 

usuários. Problema esse que tem sua significância reduzida ao se pensar na 

dimensão das múltiplas articulações que os indivíduos estão inseridos, buscando 

focalizar o olhar para a especificação da relação que se busca identificar e estudar. 

Em outras palavras, compreende-se que a Política Social Pública de 

Assistência Social pode ser pensada como um elemento do Desenvolvimento, o que 

se busca demonstrar nos capítulos que seguem, a partir da Avaliação de Efetividade 

da Assistência Social realizada nos município de Assú e Mossoró/RN, tendo em 

vista identificar os impactos dessa política na vida de seus usuários tendo como 

referência as efetivações em suas vidas a partir da inserção nessa política e, por fim, 

estabelecer os elementos que comprovem empiricamente as possiblidades de 

articulação entre Assistência Social e Desenvolvimento. 

Em síntese, busca-se dotar a Politica de Assistência Social em vigor no 

Brasil, direcionada para a construção do Sistema Único de Assistência Social de um 

modelo de Avaliação de Efetividade que privilegie a fala de seus usuários e permita 

ir além do monitoramento, identificando o grau/escala de mudanças em suas vidas, 

centrada em indicadores amplos e passíveis de aplicação em cada realidade local e 

estabelecendo assim, condições para afirmação da identidade da Assistência Social 
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como direito de cidadania e proteção social e como elemento do Desenvolvimento.  

Nos capítulos que seguem, as questões propostas serão trabalhadas de 

forma mais aprofundada. 
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2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ELEMENTO DO DESENVOLVIMENTO: DA 

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

A trajetória histórica da Assistência Social no Brasil como intervenção do 

Estado e ação governamental é caracterizada por diversas fases. Sua fase 

inaugural, tem na criação, em 1937, do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) 

e nos anos de 1940, na criação da Legião Brasileira de Assistência (LBA), os marcos 

referenciais como ação interventiva programada e sistemática do Estado/governos 

(NOB/SUAS, 2004, p. 81), porém, ainda percebida como ação pontual com viés 

assistencialista e clientelista e não como direito de cidadania. Essa Percepção 

predomina até a década de 1980, quando do processo de democratização com o fim 

da ditadura civil militar de 1964 e a promulgação da Constituição Federal de 1998, 

quando passa a ser definida como Política Pública, direito do cidadão e dever do 

Estado, compondo o Sistema de Seguridade Social (BRASIL, 1988, Art. 194). 

Registra-se que o status da Assistência Social como Política Pública resulta 

das lutas sociais de diversos atores e, particularmente, da categoria dos assistentes 

sociais para reconceituar a sua formação e prática interventiva. Por meio dessas 

lutas, a Assistência Social é redefinida como Política Pública de Direito Social 

direcionada a quem dela necessitar, especialmente, a indivíduos, grupos e 

segmentos socialmente excluídos, ou seja, aqueles indivíduos e grupos sujeitos a 

privações e limitações de suas capacidades e liberdades. 

A Constituição Federal de 1988 acolhe esta demanda histórica, 

particularmente do Serviço Social, instituindo em seu Art. 194 a Assistência Social, 

juntamente com a Saúde e Previdência Social, como parte do sistema de 

Seguridade Social, definido, por sua vez, como o conjunto integrado de ações e 

iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar proteção 

social aos cidadãos. (BRASIL, 1988).  

Nesse contexto, ocorre uma mudança paradigmática na percepção da 

Assistência Social, que passa a ser um direito de cidadania assegurado 

constitucionalmente, portanto, uma Política Pública de Seguridade Social, não 

contributiva, como direito dos cidadãos e dever do Estado. 
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O fenômeno da Assistência Social como Política Pública vem no bojo da 

Constituição de 1988 articulado à ascensão dos municípios como detentores de 

novas prerrogativas e funções, atendendo a demanda por descentralização 

realizada pela sociedade civil decorrentes dos processos de democratização e da 

definição de processos políticos administrativos que impactam as Políticas Públicas 

e Sociais definindo as condições para suas municipalizações. Com isso, novos 

papeis são definidos para os poderes públicos locais, dentre esses, o de 

implementar as Políticas Sociais, impulsionando a Assistência Social para o campo 

de disputa de institucionalização como política nos espaços/território municipais, 

buscando a concretização como direito e negação de ação pontual e filantrópica, 

abrindo assim, novas perspectivas de percepção e intervenção, especialmente pelo 

fato da criação de canais de participação e controle social, bem como, pela 

valorização das realidades locais e presença dos cidadãos na sua realização 

enquanto ação interventiva de Estado/governos. 

Destacam-se nesse processo, a promulgação em 1993, da Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS, a realização das Conferências Nacionais, Estaduais e 

Municipais de Assistência Social, a criação dos Conselhos de Assistência Social 

(Nacional, Municipais e Estaduais), além de, mais recentemente, com a edição da 

Política Nacional de Assistência Social de 2004 (PNAS/2004), a construção do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

As condições institucionais geradas pelos marcos regulatórios legais, criam 

um cenário favorável para novas possibilidades de perceber a Assistência Social, 

emergir novos atores e definir novos papeis aos seus agentes e usuários. Esse fato 

reúne um leque significativo de possibilidades, dentre elas, a de adicionar à 

Assistência Social como direito de cidadania à condição de elemento do 

Desenvolvimento. 

Esse cenário possibilita a ampliação das reflexões e propostas interventivas 

no campo da Assistência Social, dentre elas a leitura da Assistência Social como um 

elemento do Desenvolvimento, por encontrar tanto na Constituição Federal de 1988, 

quanto na Lei Orgânica da Assistência Social e na Política Nacional de Assistência 

Social indícios de uma noção de Desenvolvimento compatível com a visão de 

Amartya Sen da expansão de capacidades e liberdades dos indivíduos24, uma vez 

                                                 
24

 Pode-se denominar também de percepção Seniana do Desenvolvimento. 
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que essa Política Pública contribui na remoção de privações e ampliação de 

possiblidades de escolhas, por menor que seja o grau, portanto com efetivações na 

vida de seus usuários e, nesse sentido, com o exercício da condição de agente dos 

inseridos nessa politica. 

Na perspectiva de aprofundar as reflexões acerca desses indícios, neste 

capítulo, apresenta-se a discussão em torno da construção das possibilidades de 

institucionalização da Assistência Social como Política Pública no Brasil. Recorre-se 

à reconstrução do processo histórico da Assistência Social, destacando a sua 

formatação na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a suas 

consequências com a apresentação da Lei Orgânica da Assistência Social e da 

Política Nacional de Assistência Social anunciada em 2004 pelo governo brasileiro, 

marcos regulatórios legais e sistematizadores das atuais propostas interventivas de 

Assistência Social. Ressalta-se também, o resgate às discussões em torno dos 

conceitos e percepções de Assistência Social presentes e em disputa nessa 

trajetória. 

Busca-se, portanto, evidenciar os elementos indicadores dos indícios dessa 

visão de Desenvolvimento na Política Pública de Assistência Social brasileira pós 

1988, como parte do processo de ressignificação tanto das noções de 

Desenvolvimento, quanto das Políticas Públicas Sociais e da Assistência Social 

como Política Púbica. Busca-se uma nova definição de sentido/significado, 

especialmente para Política Social Pública de Assistência Social, adicionando a essa, 

a visão da Assistência Social como elemento do Desenvolvimento, por entender que, 

por menor que seja o grau, essa afeta a vida de seus usuários em termos de gerar-

lhes efetivações, ou seja, ampliar suas capacidades e liberdades, melhorar a sua 

qualidade de vida e impulsionar o exercício de sua condição de agentes. Isso 

significa, por sua vez, a constituição e consolidação de uma visão da Política de 

Assistência Social, em especial nos espaços/territórios municipais, como expressão 

do Estado em Ação e espaço de intervenção de diversos profissionais, sobretudo os 

assistentes sociais, buscando contribuir com pessoas e lugares na afirmação e 

consolidação de direitos materializados na contribuição para que indivíduos e grupos 

fragilizados e vulnerabilizados, ou seja, sujeitos a múltiplas privações galguem 

patamares mínimos fundamentais para exercitarem sua condição de agentes, 

ampliando suas capacidades e liberdades.  
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2.1 A ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988  

 

A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 confere à 

Assistência Social o status de Política Pública do campo da Seguridade Social. Esse 

fato possibilita uma ruptura paradigmática na concepção de Assistência Social até 

então corrente. Inicia-se um processo de afirmação de uma perspectiva da 

Assistência Social voltada para a materialização de direitos sociais e rompimento 

com a tradição de conjunto de ações assistemáticas de cunho filantrópico, clientelista 

e pontual. 

O fenômeno da Assistência Social como Política Pública, portanto como 

direito do cidadão e obrigação do Estado, tem suas raízes históricas no processo de 

rompimento da tradição assistencialista, filantrópica, religiosa e pontual presente nas 

práticas interventivas do Estado/governo e da sociedade brasileira no trato de 

demandas das populações fragilizadas que necessitassem da proteção do Estado e 

da sociedade, motivadas pela situação de miserabilidade, pobreza e privações de 

toda ordem. 

Essa trajetória encontra-se em relação simbiótica com a trajetória da 

intervenção do Estado brasileiro nas expressões da Questão Social25 por meio de 

ações e Políticas Sociais Públicas, a partir das demandas postas pelos atores 

populares na sociedade no momento em que se iniciava o processo de 

industrialização e urbanização (anos de 1930), fazendo emergir e consolidar-se o 

fenômeno da pobreza, como maior expressão da Questão Social que passa a atingir 

as classes trabalhadoras ou os excluídos das estruturas de bens e poder. Nessa 

trajetória, insere-se, também, a criação das primeiras escolas de serviços social, com 

a tentativa de profissionalizar uma intervenção junto aos setores populares, na 

realidade que se formava. 

Como contribuição ao resgate histórico da Assistência Social no Brasil, 

articulada ao fenômeno da industrialização, expansão do capital e às expressões da 

Questão Social com a agudização da pauperização da força de trabalho e da forma 

como o Estado brasileiro tratou a questão, Sposati et al (1985) afirma: 

 
                                                 
22

 Para uma definição da Questão Social ver Castel (1998; 2002); Rosanvallon (1998); Wanderley 
(1997); Telles (1996); Martins (1997) e  Castel (1998; 2002) que particularmente redefine a Questão 
Social  como “aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de sua coesão 
e tenta conjurar o risco de sua fratura” (CASTEL, 1998, p. 30). 
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No caso brasileiro é possível afirmar, salvo exceções, que até 1930 a 
consciência possível em nosso país não apreendia a pobreza enquanto 
expressão da questão social. Quando esta se insinuava como questão para 
o Estado, era de imediato enquadrada como “caso de polícia” e tratada no 
interior de seus aparelhos repressivos. Os problemas sociais eram 
mascarados e ocultados sob forma de fatos esporádicos e excepcionais. A 
pobreza era tratada como disfunção pessoal dos indivíduos (SPOSATI et al, 
1985, p. 41). 
 

 

A autora chama a atenção para o fato de que a pobreza, as privações e 

demandas delas decorrentes, ou seja, as diversas faces da Questão Social, eram 

consideradas questões a serem reprimidas pelo Estado, por tratar-se de uma 

disfunção pessoal, necessitando, portanto de ser corrigida e/ou inibida, com 

repressão. A Questão Social e suas expressões configuram-se como casos de 

polícia, sendo o indivíduo, nesse contexto, considerado único responsável “pelo seu 

destino”, ou seja, pela definição das condições de prover o seu bem-estar, não se 

configurando uma necessidade e/ou obrigação do Estado protegê-lo de adversidades 

e privações impeditivas as suas capacidade e liberdades. A proteção social por parte 

do Estado não se configurava como um direito e condição de cidadania. 

Nesse aspecto, ressalta-se que a percepção e ação de Estado/governos, 

estavam centradas no binômio arrecadar impostos e reprimir “disfunções”, fato 

questionado a partir das demandas das lutas dos movimentos sindicais e sociais pela 

proteção e intervenção do Estado, por meio de Políticas Públicas para a inserção e a 

garantia de direitos de cidadania, redimensionando a percepção e intervenção para o 

binômio arrecadar impostos e garantir proteção social. 

Ressalta-se ainda que no Brasil tal perspectiva vem no bojo da afirmação e 

disseminação das conquistas já existentes na Europa desde o século XIX, reforçada 

pelo contexto pós Guerras Mundiais e pelas experiências e expectativas dos Estados 

de Bem-Estar Social que se formavam e colocavam, na agenda local, mesmo que 

tardiamente, as noções de direito e proteção social por parte do Estado/governos, 

possibilidades que vêm a ser plenamente incorporadas em termos de marcos 

regulatórios apenas na Constituição Federal de 1988. 

O Estado brasileiro, portanto, calcado na compreensão da pobreza como 

disfunção pessoal, não era responsável por tratar dos fenômenos relativos à Questão 

Social. Cabia à sociedade, por meio de uma rede de solidariedade social e 



132 

 

 

 

filantropia, de viés marcadamente religioso, ligado às igrejas, sobretudo à Católica, a 

intervenção nos fenômenos decorrentes da industrialização e expansão do capital. 

Os marcos históricos da intervenção sistemática do Estado brasileiro nesse 

processo encontram-se nos anos de 1920, com as primeiras experiências 

interventivas do Estado, em termos de seguridade social, com a emissão da Lei nº 

4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecida como Lei Elói Chaves que criava para 

funcionários do Estado a Caixa de Aposentadoria e Pensões. Seguem-se a essa as 

leis que garantiam os benefícios do seguro social aos portuários e marítimos (Lei nº 

5.109, de 20 de dezembro de 1926) e aos telegráficos e radiotelegráficos (Lei nº 

5.485, de 30 de junho de 1928) (SPOSATI et al,1985). 

O reconhecimento por parte do Estado brasileiro da Questão Social como 

uma questão política a ser enfrentada com intervenção planejada, tem suas raízes 

remotas ainda durante os anos de 1930, mais particularmente, com o 

reconhecimento da necessidade de realização de ações que possibilitassem a 

amortização das tensões sociais. Essa questão tem como exemplo significativo a 

criação em 1930, pelo governo provisório de Getúlio Vargas (1930 a 1934) do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que “[...] passa a fiscalizar, ordenar e 

controlar as ações junto à força de trabalho” (SPOSATTI et al, 1985, p. 42). 

A era Vargas26 iniciada nos anos de 1930, especialmente durante o Estado 

Novo (1934 a 1937), marcará a consolidação da formação do Estado brasileiro e a 

materialização, de forma mais sistemática, da emergência da Assistência Social 

como tema e problemática de intervenção, demarcada pelo apoio aos soldados 

brasileiros enviados para a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Legião 

Brasileira de Assistência – LBA, a criação da Escola de Serviço Social de São Paulo, 

o conjunto de legislações trabalhistas que demandavam a prática de proteção aos 

trabalhadores espoliados, inseridos no precário mercado de trabalho que se formava 

e os excluídos deste processo, que se encontravam no âmbito dos grandes centros 

urbanos, mais particularmente Rio de Janeiro e São Paulo. 

O governo Vargas (1930 a 1945), em suas diversas fases, atendeu a 

demanda de legitimar o Estado em formação, impulsionar a emergente indústria e 

                                                 
26

 A era Vargas é a denominação dos 15 anos de governo ininterruptos de Getúlio Vargas, no período 
de 1930 a 1945. Esse período é demarcado por 3 momentos distintos e articulados: o Governo 
provisório de 1930 a 1934; o Governo Constitucionalista de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 
1945, constituindo-se em marco de construção do Estado Moderno brasileiro. 
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urbanização do país e criar aportes legais, que, dando suporte a questões anteriores, 

dotasse o país de legislação que atendesse à demanda dos trabalhadores. Paralelo 

a isso, criava as condições formais e materiais para, dentro de um projeto de 

consolidação do Estado Nacional, atender também as demandas definidas por 

interesses antinacionais. Em contraposição, as classes trabalhadoras, de extremo 

nacionalismo e defesa de melhorias reais para sua existência, ampliavam a 

apresentação de demandas na tentativa de configurar as possiblidades de criação de 

um Sistema de Proteção Social mais amplo e democrático. 

Em termos de resgate histórico da trajetória da Assistência Social no Brasil, 

para melhor compreensão do fenômeno posto da Assistência Social como Política 

Pública, é interessante registrar que esse tem suas raízes remotas, segundo Sposati 

(2004), nos estudos de Ataulpho Nápole de Paiva, juiz da Corte de Apelação do Rio 

de Janeiro que por volta de 1898 a 1905 produziu textos defendendo a Assistência 

Social Pública como um dever do Estado. 

Essa possibilidade, como anteriormente evidenciado, vai encontrar acolhida 

por parte do Estado brasileiro em 1937, com a criação do Conselho Nacional de 

Serviço Social e, mesmo que de forma superficial, na década de 1940, notadamente 

em 1942, com a criação, pelo Governo Federal, da Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), que se constitui na primeira iniciativa de rompimento com a percepção da 

Assistência Social como caridade, filantropia e solidariedade religiosa e afirma uma 

intervenção do Estado, apesar de seu caráter de ação social de boa vontade e não 

de direito de cidadania (SPOSATI, 2004). 

 A Assistência Social, nesse contexto, surge e se confirma como ação 

pontual, assistemática, clientelista e paternalista, articulada a visão do Estado como 

protetor e beneficiador dos espoliados e os espoliados como beneficiários da ação 

benevolente do Estado. Aspectos e compreensão que irão perdurar no trato das 

Políticas Públicas de corte social e, particularmente, da ação interventiva da 

Assistência Social até a constituição de 1988.  

O período compreendido entre 1937 e 198827, no que pese as fases 

democráticas e autoritárias e os diversos governos aí inseridos, manteve a 

                                                 
27

 Merece uma ressalva ao marcante período de 1964 a 1984, anos da ditadura civil militar no qual a 
Assistência Social cumpriu o papel de legitimadora dos governos enquanto possibilitadora de acesso 
da população mais carente a serviços e atendimentos minimizadores das expressões da questão 
social, tais como programas de distribuição de alimentos de viés emergencial e caritativos.  O 
assistencial e o assistencialismo se constituíram uma face das diversas Políticas Sociais 
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Assistência Social como uma ação limitada, ou seja, como ação pontual e 

assistemática prestada aos miserabilizados, diluída nas diversas Políticas Sociais. 

O movimento pela democratização da sociedade brasileira, especialmente os 

posteriores anos de 1970, colocaram na agenda política nacional a necessidade do 

fim da ditadura civil militar e a reconstrução do país em termos de uma república 

democrática de direitos. Com o objetivo de dotar o país de novas relações 

republicanas e democráticas, uniram-se as múltiplas forças sociais e políticas pelo 

fim da ditadura, pela eleição direta de governantes civis e pela imediata convocação 

de uma Assembleia Nacional Constituinte, capaz de dotar o país de novo arcabouço 

legal garantidor dos direitos políticos, sociais e civis, restabelecendo o Estado 

Democrático de Direito. O ápice das mobilizações em defesa desse novo referencial 

é materializado por um conjunto de acontecimentos, dentre esses a Anistia aos 

presos políticos, a Campanha pelas Eleições Diretas para Presidente da República -

Diretas Já! (1983-1984) e, finalmente, a eleição no Congresso Nacional, em 20 de 

janeiro de 1985, do primeiro presidente e vice-presidente civis28, pondo fim aos 20 

anos de ditadura militar. 

O Governo Civil, eleito no Congresso Nacional, articulado com o movimento 

popular democrático, possibilitou a realização da Assembleia Nacional Constituinte 

que resultou na promulgação em 05 de outubro de 1988 da Nova Constituição da 

República Federativa do Brasil (CF/88), denominada pelo então Deputado Federal 

Constituinte Ulysses Guimarães de “Constituição Cidadã.” 

É significativo registrar, ainda, que as mudanças mais significativas 

possibilitadas pela CF/88, podem ser referenciadas, a princípio, na definição da 

República Federativa do Brasil e seus fundamentos, complementadas pelo expresso 

em seus objetivos fundamentais. No texto, quanto à definição e fundamentos 

encontra-se que 

 

 

                                                                                                                                                         
implementadas na ditadura civil militar de 1964. No nordeste são marcantes as ações junto aos 
“flagelados da seca” e nos grandes centros urbanos aos miseráveis habitantes de morros e favelas 
em formação. Somente em 1977, com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, a 
Assistência Social vinculou-se ao sistema de proteção social, tendo caráter secundário, sem no 
entanto, constituir-se uma política. 
28

 São eleitos, de forma indireta, no Congresso Nacional, os Deputados Federais Tancredo de 
Almeida Neves e José Ribamar Sarney. A posse ocorre em 15 de março de 1985, tendo assumido o 
vice- presidente eleito José Sarney, dado a hospitalização do Presidente Tancredo Neves que vem a 
falecer no dia 21 de março de 1985. 
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Art. 1º - .A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores do trabalho e da livre iniciativa; 
V – O pluralismo político (BRASIL,1988). 
 
 
 
 

A definição da República Federativa do Brasil como Estado de Direito 

inscreve na Constituição de 1988 a exigência da participação dos cidadãos na vida 

do país, demonstrando um redimensionamento voltado para a liberdade, os direitos 

dos indivíduos e grupos, pautados em normas democráticas e no respeito às 

pessoas enquanto seres humanos. Nesses termos, a expressão de seus 

fundamentos se dá de forma concreta ao princípio democrático, regendo-se também, 

pela valorização do trabalho e das possiblidades de pluralismo político. O Artigo 1º 

constitui-se em uma clausula pétrea da Constituição, baliza-a e induz a definição de 

seus objetivos fundamentais. 

 Quanto aos objetivos fundamentais encontra-se na CF/88 que: 

 

 
Art. 3º - Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

  

Em termos de objetivos, articulados aos fundamentos democráticos, a CF/88, 

conforme expresso acima, chama a atenção para a formatação de uma sociedade 

justa e solidaria, para o desenvolvimento com centralidade na busca da erradicação 

da pobreza, redução das desigualdades e supressão dos preconceitos, como 

condição para configurar-se como sociedade democrática. Esses objetivos tomam 

forma no conjunto da Constituição, tanto na especificação dos direitos fundamentais, 

como na definição das Políticas Públicas. 

Os objetivos expressos, materializam-se, por sua vez, na definição dos 

direitos e garantias fundamentais, mais especificamente na definição dos direitos e 



136 

 

 

 

deveres individuais e coletivos (Art. 5º), no qual se destaca a garantia dos direitos de 

igualdade entre todos os cidadãos e cidadãs, pelo menos no plano jurídico legal, o 

que denota um avanço frente à Constituição do período ditatorial de 1964, retomando 

aspectos expressos na Constituição de 1946 e abrindo canais formais para a disputa 

das forças demarcadas nos campos democráticos populares e tradicionais. Nesse 

contexto de referenciar direitos de cidadania até então negados e inexistentes no 

Brasil, é que se formata, em um campo de negação e de ofensiva neoliberal, as 

referências para construção da possiblidade da Assistência Social consolidar-se 

como direito e constituir-se uma Política Pública.  

É interessante reafirmar ainda que muitas e significativas mudanças foram 

operadas pela Constituição Brasileira de 1988, dentre essas, o reconhecimento da 

liberdade, da igualdade e dos direitos de cidadania. Nesse contexto, também se 

inserem o reconhecimento do município como unidade local do Estado, as 

municipalizações de Políticas Sociais e, em particular, a afirmação da Assistência 

Social como direito de cidadania e Política Pública de Seguridade Social que se 

materializa nos espaços locais. 

A Constituição brasileira de 1988, confere, portanto, à Assistência Social o 

status de Política Pública do campo da Seguridade Social, condição que é 

consolidada com a promulgação e publicação da lei complementar nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Desse marco 

regulatório legal decorre um conjunto de processos políticos e administrativos que 

expressam a disputa pela afirmação da condição de Política Pública, destacando, 

sobretudo, os debates em fóruns coletivos de níveis municipal, estadual e nacional 

que consolidam diversas versões e esboços de textos para formatação de uma 

Política Nacional de Assistência Social, aprovados e modificados em diversas 

Conferências e que têm na IV Conferência Nacional de Assistência Social29 as bases 

para a consolidação e publicação, em 2004, da Política Nacional de Assistência 

Social rumo ao Sistema Único de Assistência Social (PNAS/SUAS). 

Com a nova Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

Assistência Social passa a ser definida então, como Política Pública, direito do 

cidadão e dever do Estado, compondo o Sistema de Seguridade Social, devendo ser 

                                                 
29

 Realizada em Brasília – DF, no período de 07 a 10 de dezembro de 2003, que aprovou a proposta 
definição de uma nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a construção do  Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). 
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prestada a quem dela necessitar e organizada a partir de um sistema descentralizado 

e participativo (BRASIL, 1988, Art. 6º, 194, 203 e 204). Essa definição materializa, 

assim, os direitos sociais previstos no Art. 6° da Constituição Federal, constituindo-se 

no direito social de proteção aos necessitados e desamparados. 

As bases definidoras da Assistência Social como Política Pública encontram-

se originalmente na Constituição de 1988, Título II, Capítulo II, Dos Direitos Sociais, 

mais particularmente no Art. 6º que afirma 

 

 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desemparados, na forma 
desta Constituição (BRASIL,1988).

30
 

 
 

 
Incorporada aos direitos sociais, identificada como assistência aos 

desamparados, a Assistência Social adquire o status de direito e obrigação do 

Estado, exigindo a definição de seu lugar no âmbito da intervenção do Estado, 

sendo-lhe reservado o status de componente da Seguridade Social ou do Sistema 

de Proteção Social.  

Nesses termos, encontra-se no Art. 194, da CF/88: 

 

 
Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
e iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e a assistência social (BRASIL, 
1988).  
 
 
 

A definição da seguridade expressa no artigo citado, chama a atenção para a 

definição da Assistência Social como componente, juntamente com a saúde e a 

previdência de um Sistema de Proteção Social. Nesse sentido, registra-se que, esse 

lugar da Assistência Social, constitui-se em um reconhecimento formal da 

possiblidade dessa ser pensada e organizada como Política Púbica que, de forma 

não contributiva, garante o amparo/proteção aos desamparados, a quem dela 

                                                 
30

  Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010, tendo sido acrescentado ao texto 
original O direito à alimentação. 
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necessitar, ocupando assim, um lugar e um novo status na intervenção do 

Estado/governos no trato dos excluídos. 

Em termos de financiamento, a CF/88 prevê que a Seguridade Social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, a partir de recursos 

provenientes do Orçamento da União, estados e municípios, além das contribuições 

sociais de empregadores e empregados, do lucro e contribuições advindas da 

previdência social e dos concursos de prognósticos31 (Art.195). 

A Assistência Social encontra-se, também, definida nos Artigos 203 e 204, da 

Constituição Federal nos quais são indicados os seus usuários e as bases do seu 

sistema de organização e gestão. 

Afirma o Artigo 204 

 
 
 
Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social e tem como 
objetivos:-  
I - a proteção à família, à maternidade, à infância e a velhice; 
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV – a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei (BRASIL, 1988). 
   
 

 

O Artigo citado confirma o status de Política Pública da Assistência Social ao 

mesmo tempo em que, ao definir seus objetivos, aponta seus usuários. Destaca-se o 

reconhecimento à necessidade de promoção ao trabalho, enquanto possiblidade de 

inserção nas condições de mercado e da capacidade de prover o seu próprio bem- 

estar, o que denota um objetivo emancipatório frente às situações de fragilidades e 

privações enfrentadas pelos indivíduos que necessitarem da intervenção do Estado. 

Destaca-se também, o rol de seus usuários, como as pessoas com deficiências, os 

idosos, as crianças e adolescentes, apontando a centralidade do cuidado e da 

                                                 
31

 Concursos de prognósticos dizem respeito à realização de qualquer tipo de sorteio de números ou 
outros símbolos, loterias e apostas, realizados por órgãos do poder público ou da sociedade civis e 
comerciais, seja no âmbito Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos municípios, conforme definido 
no Art. 212, parágrafo  1º do Decreto Federal de nº 3.048/99. 
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proteção à família. Desse artigo desdobram-se as possiblidades explicativas e as 

definições interventivas no campo da Assistência Social.  

Nesse sentido, destacam-se no Artigo acima, aspectos que configuram a 

Assistência Social em dois grandes eixos: a) Eixo da Proteção Social, através de 

ações de afirmação de cidadania32, dentre essas: educativas/formativas, 

acolhimento, amparo e promoção do indivíduo e/ou grupo em situação de risco e 

vulnerabilidade, privações e limites de suas capacidades, e; b) Eixo da Proteção 

Social por meio da Transferência de Renda, com ações de proteção e amparo a 

indivíduos, dentre esses, deficientes e idosos com renda familiar igual ou inferior a ¼ 

(um quarto) do salário mínimo vigente, expresso na garantia de renda àqueles 

incapazes de prover o seu próprio bem-estar, bem como em situações emergências, 

como funeral ou catástrofes.  

Esses eixos delineiam campos nítidos para identificação de possibilidades 

diferenciadas de intervenção, acompanhamento e sobretudo de avaliação, a partir da 

identificação de efetivações e ou impactos, na vida dos usuários, da Política de 

Assistência Social. 

Percebe-se que ao tratar da proteção/amparo, da inserção social e 

comunitária, identificam-se os elementos das seguranças protetoras apresentados 

por Sen (2000), ao mesmo tempo em que se delineiam as possibilidades de proteção 

básica e especial que formatam o desenho da Política Nacional de Assistência Social 

de 2004 (PNAS 2004). Em relação ao aspecto de transferência de renda, emerge a 

possibilidade diferenciada de dotar o indivíduo e, por consequência, o grupo familiar, 

de padrões mínimos que lhes possibilitem a circulação e acessos na sociedade de 

consumo. 

Esses eixos revelam os indícios e as possibilidades de afirmação da 

Assistência Social como aliada do Desenvolvimento, por explicitar e gerar a 

intersecção necessária entre proteção social, acessos básicos e segurança de renda. 

Eles conformam, em uma mesma política, a proteção de pessoas com privações 

capazes de limitar suas vidas, dotando-as de possibilidades tanto para tomadas de 

decisões em termos de definições de inserção social e comunitária, de circulação 

socioespacial e de acesso a demais políticas, quanto à renda e bens mínimos. Isso 

se expressa quando essas políticas têm efetividade, como ampliação de capacidades 

                                                 
32

 Vinculam-se a este eixo as ações de proteção especial a, por exemplo, vítimas da violência e as 
submetidas ao trabalho infantil. 
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e liberdades a partir de aptidões e escolhas, aspectos fundamentais para o exercício 

da condição de agentes dos usuários da Assistência Social. 

Nesses termos, ressalta-se, ainda, que a Assistência Social mesmo se 

propondo a atender a quem dela necessitar, tem seus usuários definidos no conjunto 

da legislação brasileira sobre o tema, a partir da expressão de desamparados, ou 

seja, daqueles indivíduos e grupos que são vitimados por privações e exclusões. Não 

se trata, portanto, de qualquer família, idoso, deficiente ou pessoa com insuficiência 

de renda, mas sim, daquelas que necessitam da intervenção do Estado para que se 

removam privações básicas, no sentido de que tenham reconhecido e garantido 

direitos, bem como possam realizar escolhas e definir os rumos de suas vidas, em 

termos de enriquecê-la (ou não), ou seja, de ter e de ampliar efetivações em suas 

vidas, e portanto, remover privações e a ampliar suas liberdades e capacidades.  

A Assistência Social ao se propor realizar os objetivos definidos no Artigo 

203, contribui com a remoção de privações, gerando efetivações e ampliando 

capacidades e liberdades dos indivíduos e grupos, seus usuários, o que apresenta 

indícios de que pode ser definida como um elemento do Desenvolvimento. Desse 

modo, compreende-se que a Assistência Social, ao remover privações e ampliar 

capacidade e liberdades, possibilita aos seus usuários exercitarem a sua condição de 

agentes, enquanto capazes de realizar mudanças em sua vida pessoal e comunitária 

(2000) .33  

Nesse contexto também não se trata de qualquer efetivação e sim, de acordo 

com o presente estudo, das efetivações identificadas a partir dos seguintes 

indicadores : a) Renda e acesso a bens e serviços; b) Inserção comunitária; c) 

Mobilidade socioespacial; d) Acesso as demais Políticas Públicas. Tais indicadores 

instituem-se como dimensões que expressam, especialmente, aspectos da liberdade 

de segurança protetora, conforme definido por Sen (2000), ou seja, o direito à 

proteção social para redução de privações, dentre elas, as determinadas pela 

pobreza e miséria . 

Em síntese, a partir do expresso no Artigo 203 da CF/88, famílias 

desestruturadas e miserabilizadas, idosos, deficientes, crianças e adolescentes em 

situação permanente ou provisória de risco e vulnerabilidade, abandono e violência, 

                                                 
33

 Ressalta-se que estas efetivações identificam-se com este valor e sentido nos termos dos 
indicadores anteriormente apresentados, que dão a conotação de conquistas ao mesmo tempo que 
apontam ao serem identificados, a efetividade da política. 
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não acesso a bens e serviços básicos, não inserção das pessoas na vida familiar, 

social e comunitária, não participação na vida comunitária, dentre outros aspectos 

que evidenciam o que para Amartya Sen constitui-se em uma “privação”, como aquilo 

que pode impedir a condição de agente do indivíduo ou grupo e, logo, impede a 

expansão das suas capacidades e liberdades. Sob essa percepção, a Assistência 

Social ao intervir e se propor a proteger famílias, deficientes, idosos, crianças e 

adolescente e contribuir com o restabelecimento e fortalecimento de laços 

comunitários e familiares aos seus usuários, gera efetivações e cria as condições 

mínimas para o exercício da condição de agentes podendo ser considerada um 

elemento do Desenvolvimento. 

Ressalta-se ainda, no artigo 203 da CF/88, o caráter não contributivo da 

Assistência Social, a abrangência de destinatários identificados como famílias e 

indivíduos, crianças e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de deficiência, 

identificados a partir das suas condições de vulnerabilidades e fragilidades, definidas, 

no presente estudo, como privações de suas capacidades e liberdades. 

O Artigo 204 da Constituição de 1988 , afirma por sua vez, 

 

 
Art. 204 – As ações governamentais na área da  assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
art. 195, além de outras fontes, e organizadas com bases nas seguintes 
diretrizes: 
I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social;  
II – participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
(BRASIL,1988).   
 
 
 
 

Esse Artigo evidencia os indicativos de organização, financiamento e gestão 

da Assistência Social. Articulado aos objetivos definidos no Artigo 203, demonstra na 

descentralização política e administrativa da Assistência Social as possibilidades de 

sua realização nos espaços/territórios municipais, ambientes de proximidade 

cidadão/Estado/governo local e diversidade de privações e exclusões passíveis de 

diagnóstico e intervenção, com atendimento à demanda apresentada pela realidade 

local e sujeita aos poderes locais, ou seja, as forças sociais, econômicas, políticas 
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culturais, que se expressam e disputam os espaços e o poder público local (DANIEL, 

1988) 34.  

Este raciocínio fundamenta também a leitura da dimensão da participação 

popular, na qual se ressalta a presença de organizações representativas dos 

usuários e da população no exercício de definição e controle da Política de 

Assistência Social. Isso expressa a presença de sujeitos coletivos, na construção de 

relações de disputa e definição da ação do Estado/governos, abrindo possibilidades 

para novos cenários, papéis e atores, especialmente, no ambiente municipal. 

 Merece referência nesse Artigo, a questão da participação que se constitui 

em um tema fundamental na ressignificação das Políticas Sociais Públicas e, 

particularmente, da Política Pública da Assistência Social no Brasil, uma vez que 

estimula o exercício da condição de agente, ampliando a noção de democracia35 e 

de controle social das Políticas Públicas. Nesses termos nos alerta Sen (2000) que a 

questão da participação tem estado na raiz de muitos dos problemas que têm 

afetado o alcance da Teoria do Desenvolvimento (SEN, 2000, p. 47) por se constituir 

na sua não existência um elemento limitador da própria noção de direitos, 

efetivações, capacidades e liberdades. 

Nessa discussão, é salutar chamar a atenção para o significado mais amplo 

da Política Pública da Assistência Social, que configura uma expressão da Política 

Pública como “Estado em ação”, voltada para afirmação de direitos de cidadania que 

apontam evidências para sua compreensão como elemento enriquecedor da vida 

humana.  

Especificamente sobre as Políticas Públicas Sen (2000) anota que essas 

têm um papel significativo na garantia de espaços de participação e na contribuição 

com processos de mudanças pois, “a Política Pública tem o papel não só de 

procurar implementar as prioridades que emergem de valores e afirmações sociais, 

como também de facilitar e garantir a discussão pública mais completa” (SEN, 2000, 

p. 318). 

Nesse sentido, chama-se a atenção também, para o fato de que a 

Assistência Social, ao prever a participação popular como elemento de gestão, 

possibilita ampliar as condições de construção de propostas, intervenções e ações 

                                                 
34

 Para aprofundar reflexões acerca do Poder Local no Brasil consultar especialmente DANIEL, Celso. 
Poder local no Brasil urbano. In: ESPAÇO E DEBATES. São Paulo: Parma, ano VIII, n. 24, 1988. 
35

 Para a reflexão acerca da ampliação da democracia ver SANTOS (2005). 
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de controle social sobre a própria ação do Estado, da sociedade e dos sujeitos, seus 

usuários, ressignificando seus papeis e (re)definindo articulações com outros 

campos das Políticas Públicas, criando condicionamentos para possibilitar a 

ressignificação da Política de Assistência e de sua percepção pelo conjunto da 

população e pelos setores envolvidos em seus processos de definição (formatação 

de agenda), implementação/execução e avaliação, garantindo uma discussão 

pública mais ampla e de maior alcance sobre as Políticas Púbicas como um todo e 

em particular sobre a Assistência Social. 

Para complementar essa discussão recorre-se a Sen (2000, p. 318-319) que 

afirma: 

 

 
O alcance e a qualidade das discussões podem ser melhorados por várias 
políticas públicas ,como liberdade de imprensa e independência dos meios 
de comunicação (incluindo ausência de censura), expansão da educação 
básica e escolaridade (incluindo a educação das mulheres), aumento da 
independência econômica (especialmente por meio do emprego,incluindo 
emprego feminino) e outras mudanças sociais e econômicas que ajudam os 
indivíduos a ser cidadãos participantes. 
   
 

 

Percebe-se pelo exposto as possibilidades de ampliação da participação no 

âmbito das Políticas Públicas e em particular, da Política Pública de Assistência 

Social, conforme formatado nos Artigos 203 e 204 da CF/88, a partir da proposta de 

Sen (1993; 2000), dando visibilidade, sobretudo, ao sujeito envolvido em sua 

realização como cidadão participante, ou seja, sujeito ativo em processos de 

mudança, em vez de “[...] recebedor dócil e passivo de instruções e auxílios 

concedidos” (SEN, 2000, p. 319). Em outras palavras e com destaque, capaz de 

exercitar a sua condição de agente. 

Os aspectos evidenciados até aqui, a partir da leitura dos Artigos 203 e 204 

da Constituição Federal, apontam a definição de uma visão de Assistência Social 

como Política Pública ao mesmo tempo em que se pode identificar afirmações de sua 

leitura como direito social e elemento do Desenvolvimento, por, dentre outros 

aspectos, apontar também múltiplas possibilidades de garantias de direitos, de 

relações participativas e de ampliação e fortalecimento de relações republicanas e de 

cidadania, colocando em foco a desconstrução de privações e a geração de 

efetivações capazes de contribuir com expansão de capacidades e liberdades de 
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seus usuários, o que será prontamente reafirmado na Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) e nas Políticas Nacionais de Assistência Social (PNASs), mais 

precisamente na Política Nacional de Assistência Social de 2004 (PNAS/ 2004).  

O Artigo 204 define, ainda, as diretrizes da política e as suas fontes de 

custeio, merecendo destaque a determinação da descentralização e participação 

popular como condição para as ações governamentais, direcionando assim os 

processos de municipalização e as suas formas de gestão, com foco na 

descentralização, como nova relação de poder e de papeis dos entes federados e, na 

participação, como condição de garantia das relações democráticas e republicanas 

no trato da Política Pública de Assistência Social. 

Particularmente acerca da utilização de recursos da Assistência Social, em 

2003, com a Emenda Constitucional de nº 42, de 19 de dezembro de 2003, foi 

acrescentado ao Artigo 204 um parágrafo único com três incisos com o seguinte 

teor: 

 

 
Parágrafo único – É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 
programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por 
cento de sua renda tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos 
no pagamento de: 
I – despesas com pessoal e encargos sociais; 
II – serviço da dívida; 
III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 
investimentos ou ações apoiados (BRASIL, 1988). 
 
 

 

Com a redação apresentada no parágrafo acima, configurou-se a garantia de 

recursos e sua aplicação, de forma específica, na realização da Política de 

Assistência Social, demonstrando, assim, a preocupação da sociedade e dos 

legisladores em garantir condições de operacionalização da política, das ações, 

programas e projetos de Assistência Social. 

Em termos de análise da Assistência Social na Constituição de 1988, 

considera-se que a Assistência Social conquistou uma nova condição de política de 

direito de cidadania e obrigatoriedade do Estado, o que por si só, não garante a sua 

institucionalização enquanto direito, rompendo automaticamente com as percepções 

de assistencialismo, clientelismo e favor. No entanto, a disputa por institucionalização 

dessa condição de Política Pública, que redefine conceitos, ações e posições de 
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agentes e atores responsáveis por sua realização, de seus usuários e da sociedade 

em geral, cria as condições para, ampliando e articulando o referencial definido na 

CF/1988, LOAS e PNAS, ser reconceituada, em termos de colocar na arena de 

disputa de sentidos e lhes adicionar, a possibilidade de ser compreendida como uma 

política que contribui com o Desenvolvimento, particularmente de espaços/territórios 

municipais, por gerar por menor que seja o grau/escala, efetivações na vida de seus 

usuários, ampliando-lhes capacidades e liberdades.  

O percurso da Assistência Social em construir-se como Política Pública, 

definida em um marco regulatório formal, passa pela ampliação do seu sentido 

enquanto ação interventiva, capacidade de inserção em outros campos de 

intervenção, estabelecendo um caráter de inter-relação e acessos de seus usuários a 

outras politicas e à reconstrução, no imaginário social, da percepção de direto de 

cidadania, da pobreza e das ações de Estado/governos. 

Neste sentido, é interessante registrar as reflexões de Pereira (1996) em 

termos de classificação da Assistência Social em duas categorias, “lato sensus” e 

“stricto senso”, como forma de demonstrar as ideias em disputa em torno do tema e 

sua classificação em termos de CF/88. 

Pereira (1996) afirma que classifica a Assistência Social com base na 

disjuntiva “lato sensu” e “strictu senso”. Na primeira possibilidade, a Assistência 

Social constituir-se-ia em ações tópicas e sem garantia legal, direcionada para 

tratamento de problemas individuais de pessoas em situação de pobreza absoluta, 

tendo um sentido emergencial, sem planejamento e amadora. No segundo caso, 

contrapondo-se a percepção anterior, constituir-se-ia em ação sistemática, com 

definição legal, apoiada na noção de pobreza relativa e em evidências empíricas.  

Essa segunda noção, na perspectiva da autora citada, constitui-se na 

predominante no Brasil pós 1988, o que garante que a Assistência Social definida 

formalmente tenha um caráter de interfaces com as demais políticas e esteja 

presente, inclusive no texto legal, não somente naqueles artigos e temas que lhe 

definam diretamente, mas também nos artigos que tratam da Saúde, da Educação, 

da Cultura, da Reforma Agrária, dentre outros, que por sua vez, compõem os 

capítulos que tratam tanto da ordem econômica, quanto da ordem social. Essa 

perspectiva mais ampla de Assistência Social corrente no Brasil vai colocar em cena 

e ressignificar conceitos/definições e ações de Assistência Social, estabelecendo 
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inclusive as condições de diferenciação, na formulação da agenda e na 

implementação entre ação pública, atendimento por parte do Poder Público de forma 

pontual e muitas vezes sem se configurar como direito e Política Pública, ação 

planejada, sistemática e direito do cidadão e obrigatoriedade do Estado.36  

A percepção stricto senso amplia a compreensão da Assistência Social em 

termos de suas possibilidades interpretativas e interventivas. Expressa-se no sentido 

de  compreender a Assistência Social como Política Pública destinada a enriquecer a 

vida humana daqueles que dela necessitam, no sentido de contribuir com a geração 

de efetivações identificadas com mudanças reais e substantivas em seus modos de 

viver, de realizar escolhas de ampliar suas capacidades e liberdades. Isso significa 

conquistas capazes de aferir e conferir aos usuários da Assistência Social situações 

que ampliem suas possibilidades, o que equivale dizer que não são todas as 

intervenções previstas na Política de Assistência Social que tem essa possibilidade, 

mas aquelas que estabelecem conquistas mínimas capazes de serem ampliadas e 

que se configuram, por exemplo no conjunto de ações, atitudes escolhas 

possibilitadas por acesso à renda e a outras políticas estruturantes da vida como a 

educação, a saúde, a previdência, a segurança alimentar, a circulação no espaço 

território municipal, a participação comunitária e social, a proteção contra as diversas 

formas de violência (física, moral, sexual) e o abrigo/acolhimento em caso de 

esgarçamento e inexistência dos laços familiares e comunitários, indo, portanto, além 

dos impactos resultantes pelos acessos a bens e serviços determinados pelas ações 

imediatas, provisórias ou emergenciais. 

Identifica-se como intervenções previstas na Política de Assistência Social 

capazes de contribuir com efetivações na vida de seus usuários os Benefícios de 

Prestação Continuada (BPC), as ações educativas e formativas vinculadas ao 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e ao Programa de Apoio à Família, os 

encaminhamentos que possibilitem acessibilidade a demais Políticas Sociais 

Públicas, as proteções em situação de violência e o acolhimento em abrigos 

executados tanto na Proteção Social Básica como na Proteção Social Especial de 

                                                 
36

 No campo da assistência pode-se configurar como exemplo dessa questão o direito ao benefício 
eventual denominado auxilio funeral, que se constitui na possibilidade da família em situação de 
vulnerabilidade social, em caso de morte, acessar a ação do Estado para provimentos de despesas 
de funeral como um direito regulamentado e não como se configurava na trajetória histórica 
assistencialista do Estado, como ajuda intermediada, muitas vezes, nos municípios, pela ação de 
vereadores e o políticos locais. 
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Média e Alta complexidade. Por outro lado, não se configuram como intervenções 

capazes de gerar efetivações, aquelas emergências como o acesso aos benefícios 

especiais como auxílio funeral ou maternidade, programas pontuais de distribuição 

de alimentos e outros que tenham alcance mais imediato e temporal. Em outras 

palavras, observa-se que os indícios da Assistência Social como elemento do 

Desenvolvimento expresso na Constituição Federal de 1988, que vão se configurar 

de forma mais completa e operativa na LOAS e PNAS, realizam-se não a partir  de 

quaisquer  efetivações, mas sim daquelas  que são capazes de enriquecer a vida de 

seus usuários, melhorando a sua qualidade de vida e contribuindo com o exercício 

da sua condição de agentes, na ampliação de suas capacidades e liberdades. 

Nessa direção, a Assistência Social ao realizar-se como Política Pública, 

transpõe as suas estruturas normativas e as organizações operacionais, ou seja, 

perpassa e estará presente em todas as ações, planos, programas e projetos a 

serem executados pelos Estados/governos municipais, estaduais e federal, 

reforçando o seu caráter de interfaces com outras políticas, cujos impactos previstos 

e imprevistos vão além da própria Assistência Social (PERERIA,1996). Nesses 

termos e condições, evidenciam-se, também, as contraditórias e difíceis condições 

para sua institucionalização e consolidação enquanto Política Pública, ao mesmo 

tempo em que consolida os parâmetros desta sua possibilidade, o que pode, para o 

presente estudo, apontar as justificativas para adicionar as  caraterísticas e perfis 

que a definem também como um  elemento  do Desenvolvimento. 

Cabe ainda um destaque para os aspectos referentes à municipalização 

da Assistência Social no Brasil e o Desenvolvimento Local. Nesse contexto 

considera-se que pós 1988, de acordo com Coelho (2006), os municípios ao 

assumirem por determinação legal políticas e ações que pertenciam anteriormente à 

União, assumem, assim, o papel de articuladores de suas forças internas e externas, 

redesenhando o Estado a nível local, redefinindo papéis e fazendo emergir novos 

cenários, atores e relações, transformando-se na “instância em que se torna mais 

viável a implementação de processo de gestão que gere bem-estar, que permita 

acesso a bens culturais, que melhore a qualidade de vida, focalizando toda a 

atenção no cidadão” (SALGADO, 1996, p. 49). 

Essa realidade exige dos municípios adequações às novas funções e 

prerrogativas que esses adquirem com a consignação, na Constituição de 1988, da 
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descentralização e municipalização. Dentre essas exigências encontram-se 

modificações em sua estrutura tributária e administrativa, de capacitação de pessoal, 

de conhecimento técnico e cientifico da realidade local, bem como, no papel de 

Estado local, passando a ser responsável por iniciativas que visualizem e contribuam 

com o desenvolvimento em termos de enriquecimento da vida humana, no espaço/ 

território municipal e das regiões nas quais estes estejam inseridos. Ressalta-se que 

o Desenvolvimento, nessa direção, como já evidenciado, é entendido não só do 

ponto de vista econômico, mas também como Desenvolvimento Humano, ou seja, 

aquele que coloca como ponto central o ser humano e os interesses coletivos e das 

maiorias, convergindo para a possibilidade de potencialização das capacidades de 

todos os indivíduos (BAVA, 1996), expressões complementares à noção do 

Desenvolvimento como Liberdade. 

Insere-se, ainda, nesta discussão, a compreensão do Desenvolvimento 

Local como Desenvolvimento Municipal ou seja “[...] um caso particular de 

desenvolvimento local, com uma amplitude espacial delimitada pelo corte político-

administrativo do município” (BUARQUE, 1998, p. 11), podendo ser percebido 

também na perspectiva da mudança social na qual o Poder Local estabelece as 

condições de sua realização e o Poder Público responsabiliza-se por induzi-lo. 

Nesse processo, as Políticas Públicas e, dentre elas, a Assistência Social têm papel 

significativo impactando as realidades locais e particularmente a vida de seus 

usuários em termos de contribuir com a remoção de privações, realização de 

efetivações e ampliação de capacidades e liberdades, constituindo-se, pois, em 

elemento do Desenvolvimento. 

Percebe-se que o que vem se afirmando e se materializando no campo da 

Assistência Social pós Constituição de 1988, por meio da LOAS, Conferências e 

Políticas Nacionais de Assistência Social apresentadas, além da sistematização e  

concretização de Normas Operacionais e de consolidação das intervenções nos 

diversos níveis através dos planos, programas e projetos, faz parte da 

(re)construção, em  patamares republicanos, das Políticas Sociais como um todo e 

uma ressignificação da Assistência Social, cujos  resultados poderão ser avaliados 

com o distanciamento das etapas iniciais de sua institucionalização. 

Pode-se afirmar, nesse contexto, que a formatação da Assistência Social na 

CF/88, aponta para a concretização de suas possibilidades como elemento do 
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Desenvolvimento, por possibilitar inclusões, ter um caráter articulador e como 

“policy”, buscar a garantia e ampliação de direitos sociais. 

As raízes desse processo, além das lutas sociais, em termos teóricos e 

metodológicos, podem ser encontradas em diversas fontes e experiências vinculadas 

à história recente de construção do Estado de Bem-Estar Social e da busca do 

atendimento em patamares republicanos, pela tradição liberal, dos excluídos 

econômico e socialmente da sociedade. Nesses termos, acredita-se que o 

pensamento de Marshal (1967), particularmente suas reflexões acerca das 

experiências da Inglaterra e dos Estados Unidos expressas no livro Política Social, 

tenham influenciado profundamente os constitucionalistas brasileiros e os 

articuladores das discussões acerca da Assistência Social nas entidades e 

movimentos que deflagraram a luta por sua definição, enquanto Política Pública, 

como também as influências marxianas presentes, particularmente, nas 

organizações representativas da  categoria dos assistentes sociais. 

Encontram-se em Marshal (1967) os elementos conceituais e de síntese da 

formatação da Assistência Social brasileira expressa na CF/88, com o 

reconhecimento da Assistência Social como serviço pessoal e geral, com o objetivo 

de ajudar pessoas a tirarem o máximo proveito da vida, apesar de suas limitações 

em termos de incapacidades ou dificuldades com as quais se defrontem, que 

indiquem a existência ou a possiblidade de risco e vulnerabilidades, induzindo, 

assim, a compreensão de que não só a pobreza, a miserabilidade, a indigência e a 

inaptidão para o trabalho definem as condições de atendimento pela Assistência 

Social. Esses aspectos e elementos compõem e estão presentes, de forma clara, no 

texto constitucional e nas demais legislações e documentos dele decorrentes, o que 

afirma a intervenção do Estado/governo e a noção de direito de proteção da 

Assistência Social. 

Em termos de uma leitura crítica da CF/88 e da forma de expressão da 

Assistência Social encontram-se reflexões, notadamente dos autores do Serviço 

Social, tais como Sposati (2003,2004), Pereira(1996), Boschetti (2003) , dentre 

outros, em torno dos limites e possiblidades de sua real efetivação, apesar do marco 

regulatório avançado e das expectativas de atendimento às demandas de seus 

usuários identificados centralmente pela pobreza, frente à realidade de exclusão, 

desigualdades e subalternidades marcantes na sociedade brasileira, o que, para 
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esses autores, impede e limita a efetividade das Políticas Sociais como um todo e em 

particular a Assistência Social. Essas são questões que não se constituíram em foco 

dos legisladores e têm sido responsáveis por pautar as disputas em torno da 

materialização do expresso na CF/88. 

Considera-se no presente estudo que o marco regulatório e seu viés teórico 

ampliam as possiblidades de configuração da Assistência Social como direito do 

cidadão e dever do Estado, resultando a sua real efetivação das disputas entre 

diversos sujeitos e atores, entre dois campos distintos e fortes, caracterizados pelo 

assistencialismo e o clientelismo versus a assistência e o direito, em busca de 

hegemonia, como forma de pautar as decisões, ações e formas de pensar de 

indivíduos e organizações.  

Pode-se afirmar que essa disputa constitui a luta pela institucionalização da 

Assistência Social como Política Pública e a superação da noção de assistencialismo 

e clientelismo, que desde seu marco legal, expresso na CF/88, tem desempenhado 

importante papel nas últimas décadas (1988-2010). 

Essas referências expostas demonstram os indícios e as possibilidades 

presentes na CF/88, são reforçadas na Lei Orgânica da Assistência Social  e 

reafirmadas na Política Nacional de Assistência Social de 2004 (PNAS/2004), como 

será demonstrado nos itens que seguem, ao se afirmar que a mudança 

paradigmática na concepção da Assistência Social como Política Pública e seus 

elementos de  organização e gestão, confirmam a sua percepção de direito e 

formatam a possibilidade dela ser adicionada a sua condição de elemento do 

Desenvolvimento, a partir também do acolhimento de uma percepção mais ampla de 

Desenvolvimento, em termos de expansão de capacidades e liberdades como aponta 

Sen. 

Seguindo esse percurso reflexivo, busca-se afirmar, a partir da análise dos 

documentos matrizes da Assistência Social como Política Pública e a identificação 

dos indícios dessa possibilidade, bem como dos estudos empíricos da pesquisa em 

tela, a tese do presente trabalho, em termos de confirmação da hipótese 

apresentada. Os aspectos ressaltados constituem-se em elementos argumentativos 

das reflexões aqui desenvolvidas e servem de bases referenciais para as discussões 

apresentadas no decorrer das reflexões em torno da Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social - PNAS. 
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2.2 A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Resultante das lutas histórica de diversos atores sociais e mais 

particularmente, da categoria dos assistentes sociais e suas entidades 

representativas, entre as quais os Conselhos Federal e Estaduais de Assistente 

Sociais (CFESS e CRESS)37 e  a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS)38, a Assistência Social configurada nos artigos 203 e 204 

da Constituição de 1988, desencadeia outro processo de lutas pela sua 

regulamentação. Esse fato configura-se em uma ampla mobilização social nacional, 

que culmina em 1993 com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS (Lei 8742/93, de 7 de dezembro de 1993), inaugurando uma nova etapa na 

história da Assistência Social brasileira, abrindo espaços para a construção de uma 

cultura política do direito à proteção aos cidadãos vulnerabilizados pela pobreza e 

outras formas de exclusão social (COELHO, 2008). 

É importante destacar a acolhida pela Constituição de 1998 dos princípios 

democráticos e dos direitos civis, políticos e sociais, o que a fez ser denominada de 

Constituição Cidadã. Tal acolhida foi resultante das lutas dos diversos atores sociais 

e políticos que configuraram uma nova sociedade civil no Brasil durante o período de 

transição democrática. Esses atores colocaram na agenda pré-constituinte e 

conseguiram ajustar na Constituição Federal um conjunto de valores e direitos 

expressos em suas cláusulas pétreas (CF/88, Art. 60, parágrafo 4)39, ou seja, 

cláusulas imutáveis, não  passíveis de emendas modificativas ou supressivas, que 

garantem especialmente a configuração do Estado Brasileiro como Estado 

Democrático de Direitos e que regula os direitos e garantias individuais. Ao mesmo 

tempo, esses atores definiram direitos, deveres e procedimentos que estão em 

constante disputa, o que se expressa no conjunto de emendas constitucionais, 

promulgadas de 1988 até 201040.  

                                                 
37

 No período denominado de Conselho Federal de Assistentes Sociais e Conselhos Regionais de 
Assistentes Sociais (CFSS e CRAS) 
38

  Então denominada de Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS). 
39

 O Artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º afirma que: “Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e 
periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais”. As garantias individuais que 
materializam direitos políticos, civis e sociais estão elencadas no Art. 5º da CF/88. 
40

 Até janeiro de 2011, foram promulgadas 67 emendas constitucionais e 6 emendas de revisão ao 
texto constitucional, conforme dados da Presidência da República/Casa Civil, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/quadro_emc.htm 
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Busca-se com essas questões exemplificar a arena de disputa por 

manutenção e afirmação de direitos o que se demonstra também a necessidade de 

sua regulamentação, especialmente por Leis complementares. Nesse contexto, 

insere-se os exemplos de direitos sociais e particularmente a Assistência Social que 

tem na LOAS  a sua regulamentação. A LOAS constitui-se como exemplo de disputa 

da concepção e mudanças paradigmática da Assistência Social que vai 

regulamentar os Artigos 203 e 204 somente cinco anos depois da promulgação da 

CF/88. 

Ressalta-se, ainda, que a trajetória histórica da compreensão da 

Assistência Social como uma intervenção sistemática e organizada do 

Estado/governos, configurada como direito expresso na Lei Orgânica da Assistência 

Social, remonta, segundo Sposati (2004), aos estudos de Ataulpho Nápole de Paiva, 

juiz da Corte de Apelação do Rio de Janeiro que por volta de 1898 a 1905 produziu 

textos defendendo a Assistência Social Pública como um dever do Estado, o que 

vem tomar forma apenas na década de 1940, notadamente em 1942, com a criação, 

pelo Governo Getúlio Vargas, da Legião Brasileira de Assistência (LBA). Esse fato 

constitui a primeira iniciativa prática de rompimento com a percepção da Assistência 

Social como caridade, filantropia e solidariedade religiosa, afirmando uma 

intervenção do Estado/governo, apesar de seu caráter de ação social de boa 

vontade e não de direito de cidadania (SPOSATI, 2004). 

 A percepção da Assistência Social como Política Pública e de seus 

usuários como sujeitos de direitos, na história recente do Brasil, ganha visibilidade 

no ano de 198541, no governo de José Sarney (1985 a 1990), com a publicação do I 

Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I PND-NR) que traça um 

diagnóstico da Assistência Social vinculada à pobreza e define as diretrizes básicas 

para a intervenção do Estado nesse campo, com ênfase na família, “sobretudo a que 

se encontra no limite crítico de sobrevivência” (I PND-NR apud SPOSATI, 2004, p. 

31). 

                                                 
41

 O ano de 1985 marca o início do período histórico que será denominado de Nova República, 
configurado pelo fim da ditadura civil militar de 1964, que tem no governo José Sarney o primeiro 
governo civil. A Nova República marca a democratização do país e a reconstrução das instituições 
republicanas e democráticas. Constituem-se nos governos desse período os governos civis iniciado 
com Tancredo Neves e José Sarney (1985-1990), governo Fernando Collor de Melo (1990-1992), 
governo Itamar Franco (1992-1995), governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1999,1999-2003), 
governos Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006, 2007-2011) e o governo Dilma Vana Rousseff (2011-
2014). 
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Nesse contexto, as discussões acerca da ressignificação da Assistência 

Social como Política Pública do campo dos direitos sociais é ampliada, gerando as 

condições para significativas iniciativas do governo e da sociedade no sentido de 

redimensionar e reestruturar a Assistência Social no Brasil, com a sua definição, na 

Constituição Federal de 1988 e a publicação, em 2003, da Lei Orgânica da 

Assistência Social, conferindo-lhe um estatuto legal que rompe com a concepção até 

então vigente e inicia o processo de construção das condições democráticas para a 

implantação das Políticas Nacionais de Assistência Social42 e do atual processo de 

estruturação do Sistema Único da Assistência Social. 

A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei n°. 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993), conforme Coelho (2006), reafirma o compromisso constitucional 

com os direitos de cidadania e reconhece a assistência social como,  

 

 
[...] um tipo particular de política social que assume duas formas: restritiva, 
voltada para os segmentos populacionais em situações de pobreza extrema; 
e ampla, que conflui para as demais políticas sociais, contribuindo para a 
extensão destas políticas aos mais necessitados e, portanto, para a 
modernização da assistência social (BRASIL/MDS, 2005). 
 
 

 
Nesse aspecto, ao mesmo tempo em que focaliza sua intervenção nos 

segmentos populacionais em situações de pobreza extrema, que orienta e determina 

as múltiplas formas de vulnerabilidade e exclusão, reconhece que a Assistência 

Social deve ser ampla, no sentido de acolher e ser prestada a quem dela necessitar. 

Esse aspecto aparentemente contraditório possibilita ao mesmo tempo, o 

reconhecimento do direito de proteção aos desamparados como universais, o que 

configura a Assistência Social como uma Política Pública de direito, com 

centralidade, ou seja, focalizada naqueles mais fragilizados, o que induz a definição 

de mecanismos e critérios de inclusão nas possiblidades de acesso, gerando 

dubiedade na compreensão e definição de ações por parte de gestores e 

operadores da Política. 

                                                 
42

  No período de 1998 a 2004 foram anunciadas duas Políticas Nacionais de Assistência Social. A 
primeira, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) por meio da Resolução nº 
207, de 16 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 18 de dezembro de 1998 e 
republicada em 16 de abril de 1999 e, a segunda, denominada de Nova Politica Nacional de 
Assistência Social, aprovada através da Resolução de nº 145, de 15 de outubro de 2004 e publicada 
no Diário Oficial da União em 28 de outubro de 2004. 
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Essa marca vai persistir e perpassar toda a trajetória de configuração da 

Assistência Social como Política Pública, constituindo-se em tema central nos 

diferentes fóruns coletivos de deliberação43, acerca da definição de condições para 

materialização da legislação, de uma nova percepção de Assistência Social como 

direito social de seus usuários, bem como da própria noção de pobreza, expressos 

especialmente, nos textos das Políticas Nacionais de Assistência Social. 

Estruturando-se com base nas premissas definidas nos Artigos 203 e 204 

da Constituição Federal de 1988, a LOAS explicita as reflexões e apontamentos 

feitos sobre esses artigos em termos de deixar explícitas as evidências que 

possibilitam formatar a Assistência Social como elemento do Desenvolvimento, 

referenciados especialmente, na sua definição, objetivos e princípios, conforme 

exposto nos seus Artigos 1º, 2º e 4º. A leitura dos artigos citados, fundamenta-se, 

portanto, nos argumentos anteriormente expostos acerca dessas questões.  

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), regulamenta a Assistência 

Social como direito social e Política de Seguridade Social, estabelece as diretrizes e 

o sistema descentralizado e participativo, configurando as responsabilidades entre 

as diferentes esferas de Estado/Governo (Municipal, Estadual e Federal) e a 

estrutura de controle social, materializada na criação dos Conselhos Gestores da 

Assistência Social que passa a existir e funcionar nos três níveis de governo. A 

LOAS estrutura e dá forma à municipalização da Assistência Social e ao seu sistema 

de (co)financiamento e gestão.  

No Artigo 1º da LOAS a Assistência Social encontra-se assim definida: 

  

 
Art. 1º - A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas 
(BRASIL/LOAS, 1993).  

  

 

A Assistência Social configura-se como direito do cidadão e dever do 

Estado, Política de Seguridade Social não contributiva que provê mínimos sociais, 

buscando garantir o atendimento a necessidades básicas ou, na expressão de Sen 

                                                 
43

Especialmente das Conferências Nacionais de Assistência Social, Deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social, Reuniões dos Colegiados Gestores da Assistência Social. 
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(2000), liberdades substantivas, o que como Política Pública lhe confere o caráter de 

ser capaz de gerar efetivações, por menor que seja a escala, a indivíduos e grupos, 

seus usuários. Esta configuração da Assistência Social é complementada com a 

definição de seus objetivos, conforme se lê no Artigo 2º da LOAS: 

 

 
Art. 2º - A Assistência Social, tem por objetivo: 
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescente, à velhice. 
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V – a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família 
(BRASIL/LOAS, 2003). 
 
 
 

Aqui se retoma o referenciado no Artigo 203 da Constituição Federal de 

1988, evidenciando, sobretudo, a noção de que a Assistência Social busca proteger, 

amparar e habilitar não qualquer família, idoso, adolescente ou deficiente, mas sim 

aqueles que sofrem privações de qualquer ordem, incluindo a regulamentação da 

garantia de transferência de renda em situações particulares de incapacidade de 

manutenção das condições mínimas de bem-estar, ou seja, de atendimento as suas 

liberdades substantivas básicas.   

Ao definir os objetivos da Assistência Social a LOAS, ao mesmo tempo, 

demarca seus potenciais usuários, propondo-se a proteger, amparar, reintegrar e 

garantir renda mínima às famílias e indivíduos fragilizados pelas situações 

geracionais, por deficiência, por não integração ao mercado de trabalho e à 

convivência familiar, social e comunitária, possibilitando, inclusive, aos incapazes de 

prover o seu próprio bem-estar, como aqueles em situações de deficiência ou 

velhice, por tempo indeterminado, a cobertura de um salário mínimo. Nessa 

condição, a Política Pública de Assistência Social se expressa como possibilidade de 

impulsionar indivíduos e grupos a romperem situações de limites e exclusão dos 

ciclos viciosos a que são submetidos, por meio do acesso a níveis diferenciados de 

proteção do Estado, o que lhe configura como potencializadora de efetivações na 

vida de seus usuários. 

 Nesses patamares, constroem-se as bases da ressignificação da 

Assistência Social no Brasil, sendo complementada, no parágrafo único do Artigo 2º 
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da LOAS, com  a noção de que se realiza de forma integrada às políticas setoriais, 

visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento 

de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos 

sociais. 

A LOAS define ainda os princípios e diretrizes da Assistência Social como 

Política Pública. Em termos de princípios anota: 

 
 
Art. 4º - A Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios: 
I – supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências 
de rentabilidade econômica; 
II – universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
III – respeito à dignidade do cidadão à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
IV – igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência as populações urbanas e 
rurais; 
V – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais bem como, dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para a sua concessão. 

 

 

Os princípios definidos estabelecem 5 (cinco) pilares basilares para a 

efetivação da Política Pública de Assistência Social a serem observados nas três 

esferas de sua realização e, mais particularmente, no âmbito municipal. Nessa 

direção, destacam-se o reconhecimento e a valorização da dimensão social sobre a 

econômica, na definição da Assistência Social, do atendimento e respeito ao 

cidadão, preservando a sua individualidade e respeito às condições de fragilidade a 

que esteja submetido, a igualdade no acesso e atendimento, nivelando os urbanos 

com os rurais e a disseminação de informações acerca de serviços e recursos, 

evidenciando o cuidado com a coisa pública e o direito à informação. 

Nesse Artigo, encontram-se claras as evidencias para uma leitura da 

Assistência Social como um elemento do Desenvolvimento como liberdade, a partir 

da identificação dos aspectos que possibilitam uma aproximação com a 

materialização dos tipos de liberdades definidas por Sen (2000)44.  

Quanto às diretrizes para organização da Assistência Social a LOAS 

afirma:  

                                                 
44

 Para aprofundar a questão ver Sen (2000, p. 55, 56, 57).  
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Art. 5º - A organização da Assistência Social tem como base as seguintes 
diretrizes: 
I – descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de 
governo; 
II – participação da população, por meio de organizações, representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
III – primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 

 

  

As diretrizes propostas, retomando os pressupostos constitucionais, 

reafirmam a distribuição das estruturas de poder e responsabilidades entre as três 

esferas de Estado/governo e a centralidade na condução do processo de 

implementação da Assistência Social como Política Pública sob um único comando 

em cada nível de realização, observando a primazia da sua condução/coordenação 

à estrutura da União, como expresso em outros documentos. Destaca-se ainda, a 

responsabilidade do Estado na condução da Política, o que reafirma para a 

Assistência Social, o status de Política Pública, ao mesmo tempo em que se valoriza 

o princípio da participação popular, por meio de organizações representativas dos 

segmentos populacionais, principalmente dos usuários e potenciais usuários, na 

definição e controle social da política, ou seja, na deliberação e fiscalização das 

ações e recursos destinados à Assistência Social. 

Percebe-se, portanto, a centralidade do Estado e a participação cidadã na 

formatação, implementação, gestão e avaliação da Política de Assistência Social, 

também como expressões dos tipos de liberdades indicados por Sen (2000), o que 

só confirma a identificação das evidências e as possibilidades de compreensão da 

Assistência Social como um elemento do Desenvolvimento. Chama-se a atenção 

ainda, o fato de que todos os aspectos demonstrados dão forma à noção de que as 

Políticas Públicas e, em especial, a Assistência Social, devem contribuir com a 

expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos e dos grupos 

vulnerabilizados por privações. 

 Definidos os objetivos, princípios e diretrizes, a LOAS estrutura as formas 

de organização da gestão, com a definição das ações e competência de cada esfera 

de Estado/governo, estabelece as condições para o controle social e define as 

organizações de Assistência Social para composição de um sistema 

socioassistencial, bem como os benefícios, serviços, programas e projetos de 
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Assistência Social e suas formas de financiamento, além de indicar recomendações 

que evidenciam possiblidades e limites de sua operacionalização. 

Em termos da organização e gestão da Assistência Social, a LOAS em 

seu Artigo 6º e parágrafo único, define que as ações na área da Assistência Social 

são organizadas em sistemas descentralizados e participativos, constituídos pelas 

entidades e organizações de Assistência Social, abrangidos pelas LOAS que 

articulem meios, esforços e recursos e por um conjunto de instâncias deliberativas, 

compostas pelos diversos setores envolvidos na área, constituindo-se em sua 

instância coordenadora o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

MDS.  

Nesse sentido, merece destacar que quanto ao sistema descentralizado, 

a LOAS estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

devem fixar suas respectivas Políticas de Assistência Social (Art. 8°), dando forma 

assim, ao sistema descentralizado, determinando, nesse campo, novas 

responsabilidades aos entes federativos, especialmente aos municípios, 

contribuindo para a emergência de novos cenários e atores, particularmente no 

plano local, com destaque para os Conselhos Municipais de Assistência Social, 

órgãos centrais para definição e operacionalização das políticas municipais de 

Assistência Social. 

 Nessa construção do sistema descentralizado e participativo da 

Assistência Social, a LOAS prevê a celebração de convênios para realização das 

ações da assistência de conformidade com as políticas e planos de cada esfera de 

Estado/governo, com a observância da coordenação das ações pela União e a 

execução dos programas pelos Estados e municípios e pelo Distrito Federal, de 

acordo com o que está definido como suas respectivas competências. O quadro que 

segue melhor esclarece as competências de cada esfera de Estado/governo na 

operacionalização da Assistência Social como Política Pública. 
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QUADRO 9 – Competências dos entes federados quanto Assistência Social de 
acordo com a LOAS 

 
UNIÃO 
(Art. 12). 

ESTADOS 
 (Art. 13) 

DISTRITO FEDERAL 
 (Art. 14) 

MUNICÍPIOS  
 (Art.15) 

. Responder pela 
concessão e 
manutenção dos 
benefícios de 
prestação continuada 
definidos no art. 203 
da Constituição 
Federal; 
. apoiar técnica e 
financeiramente  os 
serviços, os 
programas e os 
projetos de 
enfrentamento da 
pobreza em âmbito 
nacional; 
. atender, em 
conjunto com os 
Estados, o Distrito 
Federal e os 
Municípios, às ações 
assistenciais de 
caráter de 
emergência.   

. Destinar recursos 
financeiros aos 
Municípios , a título de 
participação no custeio do 
pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral, 
mediante critérios 
estabelecidos pelos 
Conselhos Estaduais de 
Assistência Social. 
. apoiar técnica e 
financeiramente os 
serviços, os programas e 
os projetos de 
enfrentamento da 
pobreza em âmbito 
regional ou local; 
. atender, em conjunto 
com os Municípios, às 
ações assistenciais de 
caráter de emergência; 
. estimular e apoiar 
técnica e financeiramente 
as associações e 
consórcios municipais na 
prestação de serviços de 
Assistência Social; 
. prestar os serviços 
assistenciais cujos custos 
ou ausência de demanda 
municipal justifiquem uma 
rede regional de serviços, 
desconcentrada, no 
âmbito do respectivo 
Estado. 

Destinar recursos 
financeiros aos 
Municípios , a título de 
participação no custeio 
do pagamento dos 
auxílios natalidade e 
funeral, mediante 
critérios estabelecidos 
pelos Conselho de 
Assistência Social do 
Distrito Federal; 
. efetuar o pagamento 
dos auxílios natalidade 
e funeral; 
. executar os projetos 
de enfrentamento da 
pobreza, incluindo a 
parceria com 
organizações da 
sociedade civil; 
. atender as ações 
assistenciais de caráter 
de emergência; 
. prestar os serviços 
assistenciais de que 
trata o Art. 23 desta lei. 

. Destinar recursos 
financeiros para 
custeio do pagamento 
dos auxílios 
natalidade e funeral, 
mediante critérios 
estabelecidos pelos 
Conselhos Municipais 
de Assistência Social; 
. efetuar o pagamento 
dos auxílios 
natalidade e funeral; 
. executar os projetos 
de enfrentamento da 
pobreza, incluindo a 
parceria com 
organizações da 
sociedade civil; 
. atender às ações 
assistenciais de 
caráter de 
emergência; 
. prestar os serviços  
assistenciais de que 
trata o Art. 23 desta 
lei. 

FONTE: LOAS (2003). Sistematizado pela autora. 

 

Pelo exposto, percebe-se a clara definição de responsabilidades em 

termos de ações e serviços a serem prestados por cada ente federado, ressaltando-

se o papel central dos municípios na realização da Política de Assistência Social, por 

concentrar a noção de que esta se realiza nos espaços municipais, pois são nesses 

espaços que, de forma concreta, se materializam problemas, demandas, usuários, 

direitos. 

Nesse cenário, cabe à União a responsabilidade de definir recursos e 

condições técnicas e materiais para atendimento das demandas de Estados e 

municípios. Aos Estados Federados, reserva-se o papel de mediador entre União e 



160 

 

 

 

Municípios, com a obrigatoriedade de também destinar recurso e apoio técnico ao 

definido e executado no Plano Municipal. Quanto ao Distrito Federal, a sua própria 

ambiguidade enquanto ente jurídico que incorpora características de estado 

federado e município, assume, prioritariamente, o papel destinado aos municípios de 

realizador de intervenções no campo da Assistência Social.  

Faz-se necessário discorrer ainda, acerca das instâncias deliberativas do 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social. Sobre essa questão o 

Artigo 16 da LOAS afirma: 

 

 
Art. 16 – As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social, de caráter permanente de composição 
paritária entre governo e sociedade civil são: 
I – o Conselho Nacional de Assistência Social; 
II – os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 
III – o Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal; 
IV – os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

 
 

Retoma-se aqui, para entender o Artigo em sua plenitude, as reflexões 

realizadas no item anterior referentes à perspectiva da participação, condição para 

estabelecimento de definição de agenda da Política Social Pública de Assistência 

Social, bem como das condições de gestão necessárias para sua efetivação 

enquanto política. Nesses termos, cabe ainda a reflexão do valor da participação e 

dos canais evidenciados na construção das condições de cidadania e de direito, 

elementos da operacionalização do controle social, tanto por organizações da 

sociedade civil, quanto por indivíduos usuários ou não, na citada política. Esses 

elementos estão intrinsecamente ligados às questões da democratização, 

participação, controle e, sobretudo, possibilidades de escolhas, ou seja, de 

liberdades para o exercício da condição de agentes. 

Ao definir as instâncias deliberativas materializadas nos Conselhos, a 

LOAS concretiza o princípio da participação popular e do controle social no trato da 

Assistência Social como Política Pública. Os Conselhos são, nesse aspecto, canais 

de articulação Estado/sociedade e espaços para participação da população na 

definição, controle e avaliação da política. Em outras palavras, contribuem 

significativamente para afirmação dos Ciclos Principais das Políticas Públicas, em 

particular da Política de Assistência Social, em termos de definição de agenda, 
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formulação, implementação e avaliação. 

Ainda se considera necessário neste trabalho, referenciar as 

responsabilidades de cada Conselho. O Conselho Nacional de Assistência Social 

constitui-se em instância colegiada, paritária, formada por representantes do 

Estado/governo e sociedade, com caráter deliberativo e com o papel de, juntamente 

com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que é o 

órgão Federal responsável diretamente pela Assistência Social, coordenar e 

conduzir a Política Nacional de Assistência Social. Ao Conselho Federal de 

Assistência Social compete aprovar a Política Nacional de Assistência Social, 

convocar as Conferências Nacionais, normatizar o funcionamento, definir a política 

de transferência de recursos, acompanhar e avaliar a Política, além de definir as 

condições de funcionamento, análise e aprovação das regras, programas anuais e 

plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. (LOAS Arts.18 e 19). 

 Os Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social têm funções 

análogas ao Conselho Nacional, diferenciando-se apenas pelas responsabilidades 

definidas a partir do seu nível de existência. Ambos centram-se na definição, 

condução e avaliação da Política de Assistência Social de conformidade com seu 

nível. Esses Conselhos estruturam-se através de Leis estaduais e municipais e 

organizam-se a partir de Regimentos Internos que definem a sua composição, 

sempre respeitado o caráter de paridade no seu funcionamento. 

Estruturada as bases referencias da reconceituação da Assistência Social 

e de seu sistema de gestão, a LOAS inscreve nos espaços dos Artigos 20 ao Artigo 

26 a sua materialização enquanto Política Pública, definindo os tipos de benefícios, 

serviços, programas e projetos que se configuram como de Assistência Social e 

explicita as condições de acesso a esses. Apresenta-se no quadro que segue uma 

síntese, a partir da sistematização das definições constantes na LOAS,  
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QUADRO 10 – Definições de benefícios, serviços, programas e projetos 
conforme a LOAS 

BENEFÍCIOS SERVIÇOS PROGRAMAS   PROJETOS  

. Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC) - É a garantia de 
1 (um) salário mínimo 
mensal à pessoa 
portadora de deficiência 
e ao idoso com 70 
(setenta) anos ou mais 
e que comprovem não 
possuir meios de prover 
a própria manutenção e 
nem tê-la provida por 
sua família (Art. 20). 
. Benefícios Eventuais – 
[...] aqueles que visam 
ao pagamento de 
auxílio por natalidade 
ou morte às famílias 
cuja renda mensal per 
capta seja inferior a ¼ 
(um quarto) do salário 
mínimo (Art. 22). 

. Entendem-se por 
serviços assistenciais 
as atividades 
continuadas que visem 
à melhoria  de vida da 
população e cujas 
ações, voltadas para 
as necessidades 
básicas, observem os 
objetivos, princípios e 
diretrizes 
estabelecidos nesta lei 
(Art. 23). 

. Os programas de 
assistência social 
compreendem ações 
integradas e 
complementares com 
objetivos, tempo e 
área de abrangência 
definidos para 
qualificar, incentivar e 
melhorar os benefícios 
e os serviços 
assistenciais (Art. 24). 

. Os projetos de 
enfrentamento da 
pobreza compreendem 
a instituição de 
investimento 
econômico-social nos 
grupos populares, 
buscando subsidiar, 
financeira e 
tecnicamente, 
iniciativas que lhes 
garantam meios, 
capacidade produtiva e 
de gestão para melhoria 
das condições gerais de 
subsistência, elevação 
do padrão de qualidade 
de vida, a preservação 
do meio ambiente e sua 
organização social (Art. 
25). 

FONTE: LOAS, 2003. Sistematizado pela autora. 

 

 

Para uma melhor apreensão das definições apresentadas recorre-se a 

Boschetti (2003, p. 80) que, quanto aos benefícios, afirma: 

 

 

Os benefícios que asseguram uma prestação monetária continuada (salário 
mínimo para idoso e pessoa portadora de deficiência) ou eventual (auxílio-
natalidade e auxílio-funeral) caracterizam-se por ser: 1) um direito pessoal e 
intransferível, devendo, obrigatoriamente, ser repassado ao usuário a quem 
foi destinado; 2) condicionado à existência e comprovação da situação de 
necessidade, de modo que, ao organismo público responsável pela gestão 
do benefício cabe avaliar objetivamente a existência desta situação, não 
tendo o poder de objetar o acesso ao direito em função de julgamentos 
morais; 3) categorial, na medida em que o acesso a uma destas prestações 
só será assegurado se o usuário situar-se em algumas das categorias ou 
situações definidas em lei: renda, idade, deficiência física ou mental, 
natalidade ou morte. Tais características, reconhecidamente restritivas, 
tornam esses benefícios uma espécie de renda social minimalista e 
reforçam a histórica clivagem entre aptos e inaptos ao trabalho [...]. 
 
 
 
 

Essa autora anota que os benefícios, como transferência de renda, 

definidos na LOAS como  direitos pessoais e intransferíveis são condicionados a 

determinado padrão mínimo de renda do individuo ou grupo familiar a que pertença. 
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Destinados a grupos sociais específicos, caracterizam-se também, por 

estabelecerem uma espécie de renda social minimalista, na qual são atendidos 

aqueles que estão inseridos na condição de aptos e inaptos para o trabalho.  

Os serviços, programas e projetos são definidos pela autora citada como: 

 

 
[...] um contraponto às prestações em espécie e abrem a possibilidade de 
ampliação das ações assistenciais, uma vez que podem assumir a 
perspectiva de bens coletivos e colocar à disposição de um número maior 
de pessoas, oportunidades comuns de acesso a bens e serviços públicos, 
assumindo um caráter de política preventiva. A sua implementação de forma 
descentralizada, a partir de necessidades identificadas localmente, pode 
romper com a lógica contratual e restritiva que preside as prestações 
monetárias de substituição de renda e reforça o dever do Estado para com 
os cidadãos, tendo possibilidade de superar a histórica e tradicional 
clivagem entre pobres capazes e incapazes ao trabalho (BOSCHETTI, 
2003, p. 81). 

 

 

A autora ressalta, em sua reflexão, que os programas, projetos e serviços 

se caracterizam como alternativas ou contraponto às transferência de renda  e 

podem ampliar as possiblidades de atendimento às demandas por acesso a bens e 

serviços da população, com um caráter mais universalizante em termos de proteção 

social, via Assistência Social, bem como, de concepção, superando a visão da 

pobreza unicamente como ausência de renda e a tradicional divisão entre capazes e 

incapazes para o trabalho. 

Quanto aos projetos de enfrentamento à pobreza Boschetti (2003, p. 82) 

observa: 

 

[...] caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos grupos 
populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e 
financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e capacidade produtiva 
e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação 
do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e 
organização social. As principais ações efetivadas sob esta designação 
foram as de Geração de Renda, como financiamento a lavouras 
comunitárias e/ou microunidades produtivas e Ações Sociais e 
Comunitárias, destinadas a ampliar e reaparelhar equipamentos sociais 
como creches, asilos e outros.  

 

 

Para a autora, os projetos são percebidos na LOAS como investimento 

econômicos-sociais junto aos grupos populacionais vitimados pela pobreza/ausência 
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de renda, cuja principal referência são as ações de geração de renda e melhoria da 

qualidade de vida, a partir de medidas coletivas e reforço à organização social. 

Retoma-se, tanto no quadro quanto nas reflexões de Boschetti (2003), as 

questões já explicitadas, referentes aos dois grandes eixos que dão materialidade à 

Assistência Social - a Proteção Social através de Ações de Afirmação de Cidadania e 

a Proteção Social através da Transferência de Renda - ao mesmo tempo em que se 

vê, de forma clara, a expressão dos indícios que levam a visualizar a Assistência 

Social como elemento do Desenvolvimento, que contribui com a expansão de 

liberdades e  capacidades. 

Tais aspectos têm visibilidade tanto na ação de benefícios de transferência 

de renda, como no Benefício da Prestação Continuada (BPC), com implicação direta 

na dimensão de acesso a bens e ao consumo e nos auxílios a situações 

emergenciais, cabendo, em ambos os casos, as reflexões referentes à remoção de 

privações e à contribuição com efetivações, como também no que se refere à 

dimensão dos programas, projetos e serviços, quando evidencia ações que 

contribuem com o fortalecimento de posturas de cidadania e com a melhoria das 

condições gerais de subsistências dos usuários. Esses aspectos também se 

configuram como questões do desenvolvimento da Política de Assistência Social, da 

possibilidade de sua leitura como elemento do Desenvolvimento. 

Com relação ao financiamento da Assistência Social, a LOAS (Arts. 27 a 

30) institui o Fundo Nacional de Assistência Social e estabelece as 

responsabilidades da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal com o 

financiamento e cofinanciamento de benefícios, serviços, programas e projetos, 

merecendo destaque o detalhamento acerca da receita do Fundo Nacional de 

Assistência Social proveniente da alienação dos bens imóveis da extinta Legião 

Brasileira de Assistência – LBA (Art. 28) e seu repasse automático a esse Fundo, a 

medida em que forem realizadas, estabelecendo desse modo, uma apropriação do 

patrimônio gerado pelo extinto órgão de Assistência Social, marco histórico da 

sistematização da intervenção do Estado brasileiro na Questão Social. 

Ainda é importante ressaltar o estabelecimento das condições para 

repasse de recursos a Estados e Municípios, bem como ao Distrito Federal, 

conforme previsto no Art. 30, que se transcreve:  
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Art. 30 – É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao 
Distrito Federal, dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e 
funcionamento de: 
I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e 
sociedade civil; 
II – Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos 
Conselhos de Assistência Social; 
III – Plano de Assistência Social. 
 
 
 
 

Retornam à cena os aspectos da participação e a existência e 

funcionamento de canais de ação coletiva e colegiada, de mecanismos de definição 

e acompanhamento da política, instrumentos de gestão e controle social, que se 

configuram como aspectos das liberdades apontadas por Sen (2000), 

especialmente, da liberdade de garantia de transparência, que todos e, em 

particular, os usuários da Assistência Social devem dispor.  

As condições elencadas para transferência de recursos da Assistência 

Social entre as esferas do Estado/governo apontam para as condições mínimas nas 

quais se privilegiam a definição da instância de participação popular e controle social 

expressa nos Conselhos, ao mesmo tempo em que exigem a existência da criação 

dos Fundos de Assistência Social, como contas específicas para transferências - 

elemento garantidor do controle de recebimento e investimento dos recursos 

destinados à Política e de registro das fontes de  sua manutenção. O Plano de 

Assistência como exigência expressa no artigo citado, demonstra a exigência formal 

da informação e intervenção técnica na efetivação da Política, pois esse precede de 

diagnóstico social com o levantamento das realidades a serem definidas como áreas 

de intervenção do Estado/governo. 

 Essa percepção se complementa com a definição estabelecida no 

parágrafo único do artigo exposto que destaca a necessidade de comprovação 

orçamentária própria, destinada à Assistência Social e alocados em seus respectivos 

Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999, por parte dos Estados, 

municípios e do Distrito Federal. Com isso estabelece condições sistemáticas de 

destinação de recurso e controle de gestão, estabelecendo um padrão técnico e 

formal para o trato de ações e recursos destinados à Política de Assistência Social, 

contribuindo assim, para o estabelecimento de novas percepções e formas de trato 

com a Assistência Social, em especial nos espaços municipais. 

Quanto às disposições transitórias (Art. 31 ao Art. 42) a LOAS elenca um 
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conjunto de orientações sobre as responsabilidades dos entes federados, dos 

Poderes e do Ministério Público, bem como de gestão e procedimentos para 

operacionalização do previsto em seu bojo. 

Considera-se que não basta a determinação legal da compreensão da 

Assistência Social como direito social e a definição do conjunto normativo para 

efetivá-la, ao mesmo tempo em que se registra o esforço em melhor definir as 

condições de sua efetivação, a partir da publicação das Políticas Nacionais de 

Assistência Social e das Normas Operacionais Básicas a elas vinculadas e 

resultantes, por sua vez, das discussões e articulações da sociedade, notadamente 

nas Conferências Nacionais de Assistência Social. Essas questões serão retomadas 

no item que segue. 

Como demonstrado até aqui, existe uma coerência sistêmica na 

perspectiva de Assistência Social como Política Pública de direito expresso na 

Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, bem 

como veremos a seguir quando se discorrerá sobre a Política Nacional de 

Assistência Social de 2004 e sobe as Normas Operacionais Básicas a ela 

vinculadas. Isso configura a percepção apresentada como um paradigma em 

construção e em disputa, mesmo que não seja plenamente percebido e/ou aceito 

por setores significativos da sociedade, como os gestores e a categoria dos 

assistentes sociais. 

 

 

2.3 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – PNAS/SUAS (2004) 

 

A Constituição Federal de 1988 instituiu a Assistência Social como Política 

Pública a partir do exposto em seus Artigos 203 e 204, o que foi complementado, em 

1993, com a publicização de seu detalhamento através da expedição da Lei n°. 

8.742, de 07 de dezembro de 1993, denominada de Lei Orgânica da Assistência 

Social. Esses dois arcabouços legais estabelecem as diretrizes e as condições para 

materialização da Assistência Social como Política Pública e como Direito. 

Configuram-se, também, como parte de uma compreensão harmônica e sistêmica 

que vem dar suporte e materialidade às ações interventivas particularmente 
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definidas  nas Políticas Nacionais de Assistência Social, tanto a publicada em  1998, 

quanto a de 2004, na qual se desenham as bases operacionais da construção de um 

Sistema Único de Assistência Social.  

Esses referenciais compõem os instrumentos da definição de uma arena 

política de disputa no território brasileiro, pela institucionalização da Assistência 

Social como Política Pública e abrem os caminhos para a discussão teórica em 

termos do sentido e significado da Assistência Social como Política Pública e de 

exigibilidade da avaliação das experiências interventivas vivenciadas até então, 

especialmente nos espaços/territórios municipais. Nesse sentido, possibilitam ainda 

adicionar aos debates de sua institucionalização como direito de cidadania e 

componente de sistema de seguridade social a condição de elemento do 

Desenvolvimento, cuja efetividade está condicionada à identificação de efetivações 

geradas na vida seus usuários, em termos de ampliação de suas capacidades e 

liberdades.  

Assim, compreender a dimensão de valor e sentido da Assistência Social 

brasileira pós 1988, passa pelo recorte da compreensão do sistema coerente e 

harmônico formatado a partir da CF/88 e da Lei Orgânica de Assistência Social que 

tem sua realização/operacionalização a partir do sistematizado particularmente no 

desenho da PNAS/2004 e na construção do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS. 

A Assistência Social como Política Pública, cujo marco regulatório legal 

encontra-se na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) e na 

Lei Orgânica da Assistência Social de 2003 (LOAS/2003), tem nas Políticas 

Nacionais de Assistência Social o seu processo sistematizador e operativo enquanto 

intervenção planejada do Estado/governo. 

No processo de institucionalização da Assistência Social como Política 

Pública o Brasil conhece de 1993 até 2010 duas Políticas Nacionais45 resultantes de 

amplos debates entre sociedade e Estado realizados principalmente nas 

Conferências municipais, estaduais e nacionais de Assistência Social, ambiente de 

formatação de suas bases, nas reuniões, particularmente do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) responsável pela sua aprovação e no Ministério de 

                                                 
45

 A primeira de 1998 (Resolução CNAS, número 207/98, de 16 de dezembro de 1998, alterada pela 
Resolução CNAS número 53/99, de 04 de março de 1999) e a atual de 2004 (Resolução CNAS 
número 145/2004, de 15 de outubro de 2004). 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome seu operacionalizador/gestor, enquanto 

coordenador nacional. 

Faz-se necessário registrar ainda, que a Política Nacional de 1998 

estabeleceu as bases para a materialização da Assistência Social como Direito 

Social e Política Pública e definiu a partir da Norma Operacional Básica da 

Assistência Social a ela vinculada, os indicativos para avançar na construção de um 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, conforme expresso na 

Resolução do CNAS nº 207/98, de 16 de dezembro de 1998, alterada pela 

Resolução do CNAS nº 53/99, de 04 de março de 1999. 

Como forma de ilustrar esse processo, registra-se a realização de sete (7) 

Conferências Nacionais46, precedidas de Conferências Municipais e Estaduais que 

possibilitaram o atual desenho da Política Nacional de Assistência Social rumo à 

construção do Sistema Único de Assistência Social, conforme se pode visualizar no 

quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Através da Portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do 

Conselho Nacional de Assistência Social de nº01, de 17 e dezembro de 2010, foi convocada de forma 
extraordinária a VIII Conferência Nacional de Assistência social a realizar-se em Brasília-DF, no 
período de 7 a 10 de dezembro de 2011. Essa Conferência tratará sobre os avanços na consolidação 
do SUAS, com a valorização dos trabalhadores e a qualificação da gestão dos serviços, programas, 
projetos e benefícios. 
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QUADRO 11– Conferências Nacionais de Assistência Social no Brasil de 1993 
a 201047 

 

CONFERÊNCIA ANO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

TEMA GERAL 
PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 

I Conferência Nacional 
de Assistência Social 

1995 20 a 23/11 
Assistência Social: direito 
do cidadão dever do Estado 

Itamar Franco 

II Conferência Nacional 
de Assistência Social 

1997 09 a 12/12 

O sistema descentralizado 
e participativo da 
Assistência Social: 
construindo a inclusão – 
universalizando os direitos 

Fernando Henrique 
Cardoso 

III Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2001 04 a 07/12 
Política de Assistência 
Social: uma trajetória de 
avanços e desafios 

Fernando Henrique 
Cardoso 

IV Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2003 07 a 10/12 

Assistência Social como 
Política de Inclusão: uma 
nova agenda para a 
cidadania – LOAS 10 anos. 

Luiz Inácio “Lula” 
da Silva 

V Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2005 08 a 12/12 

SUAS Plano 10: 
Estratégicas e metas para a 
implementação da Política 
Nacional de Assistência 
Social 

Luiz Inácio “Lula” 
da Silva 

VI Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2007 14 a 17/12 

Compromissos e 
Responsabilidades para 
Assegurar Proteção Social 
pelo Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS). 

Luiz Inácio “Lula” 
da Silva 

VII Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2009 30/11 a 03/12  
Participação e controle 
social no SUAS. 

Luiz Inácio “Lula” 
da Silva 

Fonte: Coleta Direta de Dados. (COELHO, 2006, p. 121). Atualizado e complementado pela autora 
em dezembro de 2010. 
 
 
 

O quadro acima, expressa uma dimensão da participação na definição da 

agenda e na formulação de diretrizes de gestão da Política da Assistência Social, 

centrada a partir de canais de participação dos setores da sociedade civil e do 

Estado na definição das bases operativas da mencionada Política. As Conferências 

Nacionais são os principais espaços de democratização do Estado e ampliação de 

democracia participativa, bem como de disputa de posições, no sentido de 

institucionalização da Assistência Social como Política Pública, ampliando e 

deliberando, a partir das discussões já realizadas e de Conferências nas esferas 

estaduais e municipais, as bases conceituais e operativas, tanto de ações quanto de 

                                                 
47

 O período demarcado a partir de 1993 toma como referência a publicação da Lei Orgânica de 
Assistência Social que prevê a realização das Conferências. Quanto ao ano de 2010, deve-se pela 
necessidade de atualização de informações no presente estudo, bem como a continuidade do 
processo de operacionalização da Política Nacional definida em 2004 e a construção do Sistema 
Único de Assistência Social. 
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gestão e recursos. Configuram-se também, como espaços de democratização do 

Estado e, ao mesmo tempo, de fortalecimento da sociedade civil, especialmente das 

organizações vinculadas aos usuários da Assistência Social, que tem papel de 

pautarem os temas mais específicos da política. 

É importante registrar, evidenciando o caráter da participação e da 

representação nas Conferências Nacionais, que estas são compostas por delegados 

eleitos nas Conferências Estaduais representando as esferas do Estado (Municípios, 

Estados Federados e União), representantes de prestadores de Serviços, 

representantes de trabalhadores da assistência e representantes dos usuários, cujos 

números são definidos e explicitados a cada Conferência, por meio de normas 

próprias, sempre respeitando o princípio da paridade entre sociedade civil e o 

Estado. Isto se configura também, como exemplo da tentativa de operacionalização 

dos conceitos e princípios inovadores acerca da Assistência Social presentes tanto 

na CF/88, quanto na LOAS e, conseqüentemente, nas Políticas de Assistência 

Social, em especial na Política de 2004, com a consolidação dos indicativos da 

construção do Sistema Único de Assistência Social, que vai trazer em seu bojo, os 

indícios mais concretos para afirmação da Assistência Social como um elemento do 

Desenvolvimento. 

Conforme já referenciado, os avanço nas discussões em termos da 

Assistência Social como Política Pública sistematizada em suas estruturas 

interventiva na PNAS/1998 e a emergência da necessidade de ampliar os avanços 

na construção do SUAS, tem na IV Conferência Nacional de Assistência Social48 seu 

elemento definidor.  

A IV Conferência Nacional de Assistência Social, conforme já demonstrado 

no quadro anteriormente exposto, traçou, a partir de seu tema central, as condições 

para o estabelecimento e o fortalecimento de uma agenda de afirmação da 

Assistência Social como direito de cidadania e de seu papel como elemento de 

inclusão social. Nesse aspecto, ao avaliar os 10 anos da LOAS, buscava indicar 

caminhos para avanços na sua materialização, apontando a urgência da avaliação 

da situação da Assistência Social e  propondo diretrizes visando o aperfeiçoamento 

do sistema (BRASIL, MDS, 2003). 

                                                 
48

 A IV Conferência foi convocada extraordinariamente pela então Ministra da Assistência Social 
Benedita da Silva por meio da Resolução nº  262, de 12 de agosto de 2003, publicada no Diário oficial  
da União dia 18 de agosto de 2003. 
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Das diversas deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social 

destaca-se a construção de uma agenda para a implementação do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), de forma descentralizada, regionalizada e 

hierarquizada, com base no território, traduzindo-se sua implantação no Plano 

Nacional de Assistência Social com prazos e metas definidos e provenientes de 

amplo debate nas esferas de controle social e dos gestores da Política (BRASIL, 

Relatório Final IV CNAS, 2003, p. 3). 

Resultante dessa deliberação é apresentado pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao Conselho Nacional de Assistência 

Social, em 23 de junho de 2004, uma versão preliminar da Nova Política Nacional de 

Assistência Social, o que suscitou amplos debates e discussões em todos os 

Estados Brasileiros, através de encontros, reuniões, seminários, oficinas e palestras, 

culminando com a sua aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência Social em 

reunião descentralizada, realizada em Brasília-DF, no período de 20 a 22 de 

setembro de 2004, expressando “[...] a materialidade do conteúdo da Assistência 

Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da 

Seguridade Social” (PNAS, 2004, p. 11). 

As bases legais desta proposta de Política podem ser visualizadas na figura  

que segue:  

 

 

                                    ILUSTRAÇÃO 01 - PNAS/SUAS  
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CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA 
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LOAS (LEI 8742/1993) 

RESOLUÇÃO 145/2004 

CONSELHO NACIONAL DE 

ASSITÊNCIA SOCIAL 

NORMAS OPERACIONAIS 

BÁSICAS 
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Com a apresentação dessa Política, afirma-se o desafio da construção e 

implementação do Sistema Único de Assistência Social como requisito para dar 

efetividade à Assistência Social como Política Pública. Nessa perspectiva, a Política 

apresentada busca: 

  

 
[...] incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que tange 
à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na 
efetivação da assistência social como direito de cidadania e 
responsabilidade do Estado (PNAS, 2004, p. 13). 

  

  

Nessa direção, a nova Política Nacional de Assistência Social nasce sob o 

signo da participação e do compromisso do Estado e da sociedade com sua 

institucionalização, afirmando caminhos de sua materialização.  Em termos práticos 

pode-se afirmar que  

 

 
A Assistência Social como política de proteção social configura-se como 
uma nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela 
necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa proteção. Esta 
perspectiva significaria apontar quem, quantos, quais e onde estão os 
brasileiros demandatários de serviços e atenções de assistência social 
(PNAS, 2004, p. 15). 
 
 
 
 

A configuração da Assistência Social traçada pela CF/88 e LOAS, 

ressignifica a Assistência Social brasileira e a própria noção de proteção social aos 

cidadãos não contribuintes que necessitam da ação interventiva do Estado, 

demandando construção de dados referenciais que possibilitem planejamento e 

definição de agenda, articulando a realidade social, econômica, política, que 

configure um quadro de diagnóstico com ações planejadas e avaliadas, inclusive 

com a participação e controle da população. Ao configurar-se nessa perspectiva, 

aponta a arena de disputa em que se dão o jogo de forças e interesses e as 

condições de sua institucionalização e de novas ressignificações. 

A construção de uma análise situacional ou diagnóstico anunciado na 

citação acima, condiciona o estabelecimento de perspectivas, de um olhar que 

direcione seu foco não só para a dimensão quantitativa da realidade social, mas que 
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incorpore a dimensão qualitativa, observando-se as circunstâncias, as necessidades 

e as possibilidades ou as capacidades de atendimento a essas dimensões, as forças 

e as fragilidades das diversas situações de vida. 

Essas percepções definem na PNAS/2004 as três vertentes da proteção 

social que a norteiam, quais sejam: as pessoas, as circunstâncias e a família, 

traduzindo assim, a exigência da capacidade de maior aproximação possível da 

proteção social com o cotidiano da vida das pessoas, por ser nesse que se 

constituem os riscos e vulnerabilidades (PNAS, 2004, p.15). 

Em consequência, a nova concepção de Assistência Social materializada na 

PNAS/2004, como direito de proteção social, direito à seguridade social, tem duplo 

efeito: “[...] o de suprir sob dado padrão pré-definido um recebimento e o de 

desenvolver capacidades para maior autonomia” (PNAS, 2004, p. 15-16). Nesse 

sentido, a Assistência Social é entendida como aliada ao Desenvolvimento Humano 

e Social e não como tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de 

necessidades ou vulnerabilidades sociais (PNAS, 2004). Nessa perspectiva, 

compreende-se que “[...] o desenvolvimento depende também de capacidade de 

acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, da distribuição dos acessos a bens e 

recursos, isto implica incremento das capacidades de famílias e indivíduos” (PNAS, 

2004, p. 6). 

A proteção social ganha com isso o sentido, conforme a PNAS (2004, p. 31), 

de: 

 

[...] formas institucionalizadas que a sociedade constituem para proteger 
parte ou conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas 
vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o 
infortúnio, as privações. [...] Neste conceito, também, tanto as formas 
seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida 
e o dinheiro),quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a 
sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. Ainda os 
princípios reguladores e as normas que, com intuito de proteção, fazem 
parte da vida das coletividades. 
 

 

Entende-se, desse modo, que a proteção social expressa-se tanto no direito 

do indivíduo em situações de privações, risco e vulnerabilidade  ser amparado pelo 

Estado, quanto na obrigação do Estado em prestar este amparo/proteção, 

promovendo condições  mínimas de bem-estar aos cidadãos que necessitem de sua 
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intervenção.   

A Assistência Social como proteção social define seus usuários como os que 

dela necessitam, dentre eles, os indivíduos ou grupos vulnerabilizados em termos 

social, econômico e geracional, ou seja, aqueles cujas vidas são limitadas por 

privações. 

Como Política de Seguridade Social que busca institucionalizar-se, a 

Assistência Social é organizada formalmente em um marco legal, configurando-se 

como “[...] possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas 

de seus usuários e espaços de ampliação de seu protagonismo” (PNAS, 2004, p. 

31). Nessa perspectiva, a proteção social prestada pela Assistência Social deve 

garantir três tipos de seguranças: a) a segurança de sobrevivência (de rendimento e 

de autonomia); b) a segurança de acolhida e c) a segurança de convívio ou vivência 

familiar, dando materialidade à noção das vertentes de proteção, centradas nas 

pessoas, nas circunstâncias e na família. Em termos do pensamento de Sen (2000), 

essas se constituiriam na materialização da liberdade da segurança protetora e na 

liberdade das oportunidades sociais. 

Para uma melhor compreensão da forma como são definidos os tipos de 

segurança na PNAS/2004, apresenta-se abaixo um quadro síntese: 

 

QUADRO 12 – Tipos de Seguranças de Proteção Social segundo a PNAS/2004 
 

TIPO DE 
SEGURANÇA  

                                      DEFINIÇÃO  

SEGURANÇA DE 
RENDIMENTOS 

[...] não é uma compensação do valor do salário mínimo 
inadequado, mas a garantia de que todos tenham uma forma 
monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de 
suas limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso das 
pessoas com deficiência, idosos, desempregados, famílias 
numerosas, famílias desprovidas das condições básicas para sua 
reprodução social em padrão digno e cidadã.(p.31) 

SEGURANÇA DE 
ACOLHIDA 

[...] entende-se como uma das seguranças primordiais da política 
de assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades 
humanas que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário 
e ao abrigo, próprios à vida humana em sociedade. A conquista da 
autonomia na provisão dessas necessidades básicas é a 
orientação desta segurança da assistência social. (p.31) 

SEGURANÇA DE 
VIVÊNCIA OU 
CONVIVIO FAMILIAR 

[...]é uma das necessidades a ser preenchida pela política de 
assistência social. Isto supõe a não aceitação de situações de 
reclusão, de situações de perda das relações 

FONTE: PNAS (2004). Sistematizado pela autora. 
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Os tipos de segurança expostos podem ser percebidos como direitos dos 

cidadãos que dão forma, conforme Sen (2000) a diversos tipos de liberdades, dentre 

elas, a da proteção do Estado com a garantia de seguranças basais ou padrões 

mínimos de proteção, capazes de garantir o acesso a bens e serviços, estimular a 

autoestima e efetivar direitos aos seus usuários. Inclui-se nesse campo desde as 

transferências de renda às ações sistemáticas de formação e atendimento a 

demandas emergências49.  

A partir dessas seguranças, a PNAS/2004 reforça o sentido da Assistência 

Social como componente da Seguridade Social expresso na CF/1988, herdado da 

percepção de seguridade vinculadas à noção de bem-estar social apresentada no 

Relatório Beverindge, no qual se busca garantir padrões mínimos a todos os 

cidadãos, possibilitando-lhes enfrentar as adversidades, os riscos e as 

vulnerabilidades que afetem ou impactem suas vidas. Assim, a Assistência Social, 

constitui-se em elemento de uma rede de segurança que impede os cidadãos de 

viver abaixo do nível tolerável pela sociedade na qual estão inseridos (PERREIRA, 

1996). Nesses patamares, constroem-se as especificidades da Assistência Social no 

Brasil, enquanto definidora dos direitos de cidadania e da ação protetora do Estado 

a ser prestada a todos os cidadãos que dela necessitar, bem como se inscrevem as 

evidências ou indícios de que ela pode ser definida como um elemento do 

Desenvolvimento. 

A PNAS/2004 define seus Princípios e Diretrizes a partir do expresso na 

CF/88 e na LOAS.  Em termos de Princípios, afirma que a Assistência Social rege-se 

pelos seguintes princípios democráticos: 

 

 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  
III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 

                                                 
49

 A definição dos tipos de segurança expostos na PNAS/2004, recorre a trajetória histórica dos 
processos de definição das estratégias de proteção social, especialmente na Inglaterra e Estados 
Unidos, como estudado particularmente por Marshal (1967) e as configurações do Estado do Bem- 
Estar pós segunda Guerra Mundial. 
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rurais; 
V – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para sua concessão (PNAS, 2004, p. 32). 
 

 

Retomam-se aqui os preceitos constitucionais expressos no Art. 204 da 

CF/88 e na LOAS. Tais princípios constituem-se nos pilares da efetivação da Política 

Pública da Assistência Social. Destaca-se, porém, como questões a serem 

aprofundadas, a igualdade entre rurais e urbanos no acesso à Política, à 

publicização, como condição para o exercício democrático de controle social e 

acessos e respeito à individualidade e singularidade dos seus usuários. 

 Quanto à organização da Assistência Social têm-se as seguintes Diretrizes: 

 

 

I - Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios e comando único das ações em cada esfera de 
governo, respeitando-se as diferenças e características socioterritoriais 
locais; 
II - Participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
III - Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo; 
IV - Centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos (PNAS, 2004, p. 32). 
 
 
 
 

As diretrizes apresentadas reafirmam a distribuição das estruturas de poder 

e responsabilidades entre as três esferas do Estado/governo, enfatizando o caráter 

de centralidade e comando único em cada nível de realização. Nesses termos, 

reafirma a primazia do Estado na condução da Política e valoriza, em seu processo, 

a participação popular e o controle social. 

 Quanto aos objetivos, a Política Nacional de Assistência Social se propõe a: 

 

 

.prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitar; 
.contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais, em áreas urbana e rural; 
.assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 
(PNAS, 2004, p. 33). 
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Dando forma ao já especificado como diretrizes, os objetivos apresentam as 

expectativas da Política quanto à realização do atendimento às demandas dos que 

dela necessitarem e definem a prestação de proteção em níveis básicos e especiais, 

buscando a inclusão, com equidade, entre rurais e urbanos e o fortalecimento de 

laços familiares e comunitários. 

Compreende-se que a Assistência Social tem como fundamentos de seus 

objetivos o enfrentamento das desigualdades sociais e a remoção de privações, 

através da garantia de mínimos sociais, condicionantes, para sua identificação como 

política relacionada à garantia da liberdade de segurança protetora, contribuindo para 

o acesso, por parte de seus usuários, das condições de proteção de privações 

extremas e de realização de efetivações e liberdades. 

Nessa direção, a PNAS/2004 define como seus usuários: 

 

 
[...] cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 
riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
de afetividade, pertencimento e sociabilidade ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 
de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social.(PNAS, 2004, p. 33). 
 
 
 
 

Destacam-se na reflexão acima as situações de risco e vulnerabilidades e 

desvantagens pessoais, portanto privações, que definem os usuários da Assistência 

Social como estigmatizados étnico, social e culturalmente, o que demonstra que a 

idéia de privação nessa Política, não é apenas econômica, mas todas aquelas que 

impedem a liberdade e a expansão de capacidades dos indivíduos.  

Mesmo definido o seu caráter universalizante de ser prestada a quem dela 

necessitar, a Assistência Social na PNAS/2004, estabelece um foco para seus 

usuários, ao apontá-los como aqueles cidadãos portadores de direitos, que se 

encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, ou seja, fragilizados  

pelas condições sociais, econômicas, políticas, de pertencimento e com frágeis ou 

nenhum  vínculo societário e/ou familiar, múltiplas expressões de privações e 

exclusões, observando ainda, o caráter geracional, étnico, de deficiências, que 
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compõem singularidade para a sua definição como usuário da Política de 

Assistência Social.  

A materialização da Política de Assistência Social em termos de princípios, 

diretrizes e objetivos, dar-se a partir de dois tipos de proteção social afiançados: a)  

Proteção Social Básica; b)  Proteção Social Especial, que por sua vez, divide-se em 

Proteção Social de Média Complexidade e Proteção Social de Alta Complexidade. 

A Proteção Social Básica objetiva prevenir as situações de risco através do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Constituem-se em alvo aquelas pessoas e grupos que 

vivem em situação de vulnerabilidade social, derivadas da pobreza e das privações, 

como ausência de renda, não acesso aos serviços públicos e fragilização dos 

vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento, dentre eles, as discriminações 

etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências (PNAS, 2004).  

A Proteção Social Básica engloba serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento e socialização de famílias e indivíduos em situação de risco e 

vulnerabilidades sociais, além da transferência de renda através do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e dos Benefícios Eventuais. Esse tipo de proteção tem 

nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS50, seu principal 

equipamento de referência, com base territorial e responsabilidade de executar, 

organizar e coordenar os serviços socioassistenciais locais da Política de 

Assistência Social.  

Constituem-se em serviços de Proteção Social Básica aqueles que 

potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos de 

solidariedade internos e externos, através do protagonismo de seus membros, bem 

como da oferta de serviços locais que objetivem a convivência, a socialização e o 

acolhimento em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, 

bem como a programação da integração ao mercado de trabalho (LOAS, 2004, p. 

36)51. 

                                                 
50

 O Centros de Referências da Assistência Social - CRAS, constituem-se em unidades públicas de 
base territorial, localizada em áreas de vulnerabilidades, abrangendo um total de até 1000 
famílias/ano, com a responsabilidade de executar serviços da proteção social básica, além de 
organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais locais da Política de Assistência Social 
(PNAS, 2004). 
51

 Conforme a PNAS 2004, são considerados serviços de Proteção Social Básica: Projetos de 
Geração de Trabalho e Renda; Centros de Convivência para Idosos; Serviços para crianças de 0 a 6 
anos, que visem o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e 
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Os elementos operativos da Proteção Social Básica, tomam forma em cada 

municípios a partir dos diagnósticos ou álbum de fotografia52 construídos, que 

condizem à produção de programas, projetos e ações específicos ao atendimento da 

demanda de cada lugar e possíveis de serem pactuados e negociados em termos de 

financiamento, tanto com a esfera federal, quanto com a estadual.  

A Proteção Social Básica é operada através dos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS) e da rede de serviços socioeducativos direcionados a 

grupos geracionais, intergeracionais, grupos de interesse, bem como aos benefícios 

eventuais, aos Benefícios de Prestação Continuada e aos serviços e projetos de 

capacitação e inserção produtiva (NOB/SUAS, 2004). 

A Proteção Social Especial constitui-se no conjunto de ações e medidas 

destinadas à proteção dos indivíduos e grupos que têm seus laços familiares e 

comunitários fragilizados, ou seja, que se encontram em situação de risco pessoal e 

social, seja pelo abandono, maus tratos, abuso sexual, dependência de substâncias 

psicoativas, cumprimento de mediadas socioeducativas, situações de rua, trabalho 

infantil, dentre outros. Nesse aspecto, diferenciam-se em Proteções Sociais de 

Média Complexidade e Proteção Social de Alta Complexidade, a partir da 

observação do rompimento/fragilização total ou não dos laços familiares e 

comunitários (LOAS, 2004).  

A Proteção Social Especial, referenciando-se nas situações de risco ou 

violações de direitos, inclui dentre os seus serviços, a atenção às crianças e 

adolescentes em situação de trabalho, em situações de abuso e/ou exploração 

sexual; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas; crianças, adolescentes e 

idosos vítimas de maus tratos, negligência ou abandono, a partir da oferta tanto de 

atendimento domiciliar como de abrigo e acolhida, acrescentando a esse rol, o 

atendimento às situações emergenciais causadas por calamidades. 

A Proteção Social de Média Complexidade configura-se como aqueles 

serviços que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos 

                                                                                                                                                         
de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças; Serviços socioeducativos para crianças e 
adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários; Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; Centros de Informação e de educação para o 
trabalho voltados para jovens e adulto. 
52

 Denominação dada pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelas Conferências Nacionais 
de Assistência Social, particularmente a partir da V Conferência aos estudos diagnósticos realizados 
em função da definição da operacionalização da Política a nível municipal, estadual e nacional. 
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violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos (PNAS, 

2004)53.  

Conforme se visualiza nos serviços elencados, a Proteção Social Especial 

dirige-se a situações de violações de direitos e, neste aspecto, realiza-se também 

nos Centros de Referência da Assistência Social, equipamentos públicos de 

acolhimento e orientação para retomada e reforço dos laços familiares e 

comunitários. 

A Proteção Social de Alta Complexidade refere-se àqueles serviços que 

garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho 

protegido a famílias e a indivíduos que se encontram sem referência ou em situação 

de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar ou comunitário.54  

O conjunto de ações que configuram a particularidade da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade constitui-se no amparo àqueles indivíduos que já não 

têm laços familiares e comunitários, necessitando da plena proteção do 

Estado/governo. 

A Rede de Proteção Social Especial é composta de equipamentos públicos, 

privados e conveniados para prestação de ações e serviços, tais como os Centros 

de Referência Especializados de Assistência Social  (CREAS), de Média 

Complexidade e, as organizações de acolhimento dentre essas, abrigos, de Alta 

Complexidade. Ressalta-se que em termos de Proteção Social Básica e Especial os 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS), constituem-se nos equipamentos 

estatais públicos estratégicos que compõem a rede socioassistencial e dão maior  

visibilidade e materialidade à Assistência Social como Política Pública. 

                                                 
53

 De acordo com a PNAS 2004, constitui-se em ações de proteção social de média complexidade: 
Serviço de Orientação e Apoio Sócio-Familiar; Plantão Social; Abordagem de Rua; Cuidado no 
Domicílio; Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; 
Medidas socioeducativas em meio-aberto (PSC – Prestação de Serviços à Comunidade e LA – 
Liberdade Assistida).(PNAS, 2004). 
54

 Segundo a PNAS/2004, a Proteção Especial de Alta Complexidade se realiza através de: 
Atendimento Integral Institucional; Casa Lar; República; Casa de Passagem; Albergue; Família 
Substituta; Família Acolhedora; Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade (Semi-
liberdade, Internação provisória e sentenciada); Trabalho protegido. (PNAS, 2004). 
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A figura que segue sintetiza a formatação da Assistência Social em termos 

de estruturação do sistema de proteção. 

 

ILUSTRAÇÃO 02 - Política Nacional de Assistência Social/Sistema 

Único de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que a formatação da Assistência Social, conforme a figura acima, 

demonstra de forma sintética a centralidade da sua efetivação nos 

espaços/territórios municipais, com a oferta das seguranças protetoras 

materializadas na especificação do sistema de proteção fundado nos tipos Básica e 

Especial, além de suas respectivas organizações/equipamentos de realização. 

Em termos de gestão a Política Nacional de Assistência Social de 2004, 

inova ao definir e estruturar as bases do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS. O SUAS constitui-se no sistema público que, de forma descentralizada, 

organiza os serviços socioassistenciais no país, articulando esforços e recursos dos 

três níveis de governo (Municipal, Estadual e Federal), tanto para a execução, 

quanto para o financiamento da Política Nacional de Assistência Social. Para tanto, 

envolve diretamente estruturas e marcos legais nacionais, estaduais e municipais e 

do Distrito Federal (BRASIL/MDS, 2010). 

Ao mesmo tempo em que materializa o conteúdo da LOAS e cria as 

condições para o atendimento das demandas de proteção social através da 

Assistência Social a quem dela necessitar o SUAS 

 MUNICÍPIO = TERRITÓRIO 

PROTEÇÃO ESPECIAL PROTEÇÃO BÁSICA 

Média Complexidade Alta Complexidade 
Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) 

Centro de Referência 
Especializado de 

Assistência Social 

(CREAS) 

Centros de Acolhimento 

Segurança de Sobrevivência 

(de rendimento e de autonomia) 

Segurança de Convívio ou 

Vivência Familiar 
Segurança de Acolhida 
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[...] define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução 
da política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões 
nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e 
resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial e, ainda, 
os eixos estruturantes e de sub-sistemas [...] (PNAS, 2004, p. 39). 
 
 
 

Como se pode observar, o SUAS estrutura e dá materialidade à Política de 

Assistência Social. Nessa condição, estabelece como processo de gestão, 7(sete) 

eixos estruturantes ou bases organizacionais, quais sejam: 1) Matricialidade 

sociofamiliar; 2) Descentralização político-administrativa e territorialização; 3) Novas 

bases para relações entre o Estado e a Sociedade Civil; 4) Financiamento; 5) 

Controle Social; 6) Política de Recursos Humanos; 7) A informação, o 

monitoramento e a avaliação. 

O quadro abaixo destaca os principais elementos definidores e explicativos 

acerca dos eixos/bases organizacionais citados. 
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QUADRO 13 – Eixos estruturantes ou bases organizacionais do SUAS 
 

EIXOS/BASES DEFINIÇÕES/EXPLICITAÇÕES 

Matricialidade 
sociofamiliar 

.Ênfase à família, independe de seu formato ou do modelo que assume. 
Ênfase “[,,,] ancorada na premissa de que a centralidade da família e a 
superação a focalização, no âmbito da política de assistencial social, 
repousam no pressuposto de que para a família prevenir, proteger, promover 
e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, garantir condições 
de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da política de 
assistência social é pautada nas necessidades das famílias, seus membros e 
dos indivíduos” (PNAS, 2004, p. 43). 

Descentralização 
político-
administrativa e 
territorialização 

Leva-se em consideração que “[...] cabe a cada esfera do governo, em seu 
âmbito de atuação, respeitando os princípios e diretrizes estabelecidos na 
Politica Nacional de Assistência Social. coordenar, formular e co-financiar, 
além de monitorar, avaliar, capacitar e sistematizar as informações” (PNAS, 
2004, p. 47). 

Novas bases para 
relações entre o 
Estado e a 
Sociedade Civil; 

Leva consideração a participação da sociedade civil tanto na execução de 
programas, quanto na formulação e no controle das ações em todos os 
níveis. Busca a constituição de uma rede de assistência social, com a 
presença e controle do Estado, englobando Organizações Não 
Governamentais (ONSGs) que transitem do capô da ajuda, filantropia e 
benemerência para o da cidadania. Ao poder público cabe garantir a unidade 
de esforços para composição da rede socioassistencial (PNAS, 2004, p. 46-
47). 

Financiamento; “[...] a instância de financiamento da assistência social é representada pelos 
Fundos de Assistência Social nas três esferas de governo, tendo o Fundo 
nacional por objetivo de [...] proporcionar recursos e meios para financiar o 
benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos 
de assistência social (Art. 1º do decreto 1605/95). O financiamento tem como 
propósito [...] respeitar as instâncias de gestão compartilhada e de 
deliberação na política nas definições afetas ao financiamento de serviços, 
programas, projetos e benefícios componentes do SUAS” (PNAS, 2004, p. 
48-49). 

Controle Social “[...] concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto 
instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão 
politico-administrativo-financeira e técnico-operativa, com caráter 
democrático e descentralizado [...] Na conformação do Sistema Único de 
Assistência Social, os espaços privilegiados onde se  efetivará essa 
participação são os conselhos, e as conferências, não sendo, no entanto, os 
únicos, já que outras instâncias somam força a este processo” (PNAS, 2004, 
p. 51). 

Política de 
Recursos Humanos 

Parte da percepção de que funções/ocupações do campo do atendimento 
das políticas socais tem que ser definidas e estruturadas, necessitando no 
caso da assistência social de Norma Operacional específica que que defina 
a composição das equipes de assistência social em termos de sua formação, 
perfil, atributos e qualificação, reconhecendo a natureza e a especificidade 
do trabalhador da assistência social e o caráter intersetorial de sua ação 
(PNAS, 2004). 

Informação, o 
monitoramento e a 
avaliação 

Resultante da deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social, 
constitui-se na definição de diretrizes de “[...] elaboração e implementação de 
planos de monitoramento e avaliação através de sistema oficial de 
informação que possibilitem: a mensuração da eficiência e da eficácia nos 
Planos de Assistência Social; a transparência; o acompanhamento; a 
avaliação do sistema e a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos a 
fim de contribuir para a formulação da apolítica pelas três esferas de governo 
(PNAS, 2004, p. 55-56). Concentra-se na busca de uso criativo e 
transformador da tecnologia para efetivação da assistência social como 
politica pública. 

Fonte: PNAS/SUAS (2004, P. 39 a 58). Sistematizado pela autora. 
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Esses eixos estruturantes aparecerão de forma detalhada com clara 

definição de procedimentos de operacionalização na Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), conduzindo assim as formas de 

sua materialização nas três esferas de estado/governos. 

 Em termos de gestão do SUAS , em síntese têm-se: 

 

                ILUSTRAÇÃO 03 - Gestão da PNAS/SUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SUAS organiza os serviços socioassistenciais, por sua vez, tendo como 

referências os seguintes eixos: a) a vigilância social; b) a proteção social e; c) a 

defesa social e institucional. 

A vigilância social diz respeito 

 

 

[...] à produção, sistematização de informações, indicadores e índices 
territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social 
que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida (crianças, 
adolescentes,jovens, adultos e idosos); pessoas com redução da 
capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; crianças e adultos 
vítimas de formas de exploração, de violência e de ameaças; vítimas de 
preconceito por etnia, gênero e opção pessoal; vítimas de apartação social 
que lhes impossibilite sua autonomia e integridade, fragilizando sua 
existência; vigilância sobre os padrões de serviços de assistência social em 
especial aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, 
semi-residências, moradias provisórias para os diversos segmentos etários 
[...] (PNAS, 2004, p. 39-40). 

 

 

CONCEITO E BASE DE ORGANIZAÇÃO 

MATRICIALIDADE  

SÓCIOFAMILIAR 
DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO –  
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FINANCIAMENTO 
CONTROLE SOCIAL 
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RECURSOS HUMANOS 

INFORMAÇÃO 
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Em outras palavras, considera-se a vigilância social como o esforço de 

órgãos públicos e gestores da Assistência Social em produzir informações acerca 

das vulnerabilidades e riscos da população em determinado espaço/território, 

construir indicadores e índices para apreensão e avaliação das realidades em que 

vivem famílias e indivíduos, em seus diferentes ciclos de vida, que necessitem ou 

venham necessitar da inserção na Política de Assistencial Social. A vigilância social 

visualiza também as possibilidades emancipatórias das realidades construídas. 

Já a proteção social retoma o definido no texto da PNAS/2004 quanto aos 

tipos de segurança de proteção social, dando-lhe materialidade em termos de 

definição de benefícios e ações a serem desenvolvidas, conforme pode ser 

visualizado no quadro que segue: 

 

QUADRO 14 – Serviços Socioassistenciais de Proteção Social de acordo com a 
PNAS/SUAS, 2004 

TIPO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS/AÇÕES 

SEGURANÇA DE 
SOBREVIVÊNCIA OU DE 
RENDIMENTO E DE 
AUTONOMIA. 

“[...] através de benefícios continuados e eventuais que assegurem: 
proteção social básica a idosos e pessoas com deficiência sem fonte 
de renda e sustento; pessoas e famílias vítimas de calamidades e 
emergências; situações de forte fragilidade pessoal e familiar, em 
especial às mulheres chefes de família e seus filhos” (PNAS, 2004, p. 
40). 

SEGURANÇA DE 
CONVÍVIO OU VIVÊNCIA 
FAMILIAR. 

“[...] através de ações, cuidados e serviços que restabeleçam vínculos 
pessoais, familiares, de vizinhança, de segmento social, mediante a 
oferta de experiências sócio-educativas, lúdicas, socioculturais, 
desenvolvidas em rede de núcleos sócio-educativos e de convivência 
para os diversos ciclos de vida, suas características e necessidades” 
(PNAS, 2004, p. 40). 

SEGURANÇA DE 
ACOLHIDA. 

“[...] através de ações, cuidados, serviços e projetos operados em rede 
com unidade de porta de entrada destinada à proteger e recuperar às 
situações de abandono e isolamento de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos, restaurando sua autonomia, capacidade de convívio e 
protagonismo mediante a oferta de condições materiais de abrigo, 
repouso, alimentação, higienização, vestuário e aquisições pessoais 
desenvolvidas através de acesso a trabalho sócio-educativo” (PNAS, 
2004, p. 40). 

FONTE: PNAS (2004, p. 40). Sistematizado pela autora. 

 

Em síntese, as seguranças definidas apontam a visão afirmada na 

PNAS/2004 de proteção social como proteção aos indivíduos e grupos que 

necessitem estabelecer, manter e fortalecer laços familiares e comunitários como 

condição de autonomia ou emancipação de situações limitadoras de suas vidas e 

liberdades. Nessa perceptiva, percebe-se a Assistência Social como política que 

atende, em primeira instância, os mais fragilizados e busca contribuir com a 

superação das privações a que são submetidos. 
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A defesa social e Institucional especifica que as proteções sociais básicas e 

especiais, “[...] devem ser organizadas de forma a garantir aos seus usuários o 

acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa” (PNAS, 2004, 

p. 40), definindo os seguintes direitos a serem assegurados na relação 

SUAS/usuários:  

 

 

. Direito ao atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de 
procedimentos vexatórios e coercitivos; 
. Direito ao tempo, de modo a acessar a rede de serviço com reduzida 
espera e de acordo com a necessidade; 
. Direito ao tempo, de modo a acessar a rede de serviços com reduzida 
espera e de acordo com a necessidade; 
. Direito à informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo 
àqueles cm vivência de barreiras culturais, de leituras, de limitações físicas. 
. Direito do usuário ao protagonismo e manifestação de seus interesses;  
. Direito do Usuário a oferta qualificada dos serviços; 
. Direito de convivência social e comunitária (PNAS, 2004, p. 40). 
  
 
 

 

Esses direitos mapeiam os limites e as possibilidades dos cidadãos, 

especialmente os usuários da Assistência Social, de garantirem as condições de 

superação de situações de tutela e submissão para o exercício do protagonismo e 

liberdade, bem como de garantia formal da existência de lugares nos quais os 

sujeitos possam manifestar as suas opiniões, denunciar violações de direitos e 

garantir o acesso à Política. 

A efetivação desses direitos é condição fundamental para o exercício da 

condição de agentes dos usuários da assistência e para configuração das 

efetivações em suas vidas, pois ao materializá-los e exercitá-los, os sujeitos da 

Assistência Social, estão ampliando as suas capacidades e liberdades. Nesse 

sentido, estes direitos elencados compõem a formatação do já enunciado na CF/88 

e na LOAS, afirmando os indícios de que, ao realizar-se como Política Pública, a 

Assistência Social remove  privações e gera efetivações, o que a faz ser 

considerada como um elemento do Desenvolvimento. 

Em termos gerais, a PNAS/2004 rumo à construção do Sistema Único de 

Assistência Social exige um planejamento e intervenção qualificados e se configura 

como uma nova concepção de intervenção do Estado nas expressões da Questão 

Social a realizar-se em espaços/território municipais, construindo novas referências 
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para o atendimento, especialmente aos pobres e a todos os que necessitam da 

proteção do Estado. Nesses termos, exige a construção de um novo sistema de 

gestão, articulado às diversas políticas de corte social, estabelecendo interfaces, em 

especial, com as políticas de transferência de renda e segurança alimentar, além da 

educação e saúde, capazes de contribuir com os usuários da Assistência Social, 

com a ampliação de suas capacidades e liberdades. 

A Política Nacional de Assistência Social de 2004 (PNAS/2004) e o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), em construção, agrupam e incorporam 

experiências de participação, definição de demandas e estruturação de marco 

regulatório legal, responsáveis pela colocação na agenda do Estado, sociedade e 

mercado da possiblidade da institucionalização da assistência social como direito  de 

cidadania e elemento do Desenvolvimento. 

Nestes termos, a Assistência Social como Política de Proteção Social, ao 

garantir a todos que dela necessitam e sem contribuição prévia a provisão de 

proteção, consolida-se como política pública que busca efetivar-se em espaços 

territoriais determinados, observando as pessoas e suas circunstâncias, em especial 

seu núcleo familiar e buscando “suprir sob dado padrão pré-definido um recebimento 

e o de desenvolver capacidades para uma maior autonomia” (PNAS, 2004, p. 12), a 

pessoas e grupos em situação de risco e vulnerabilidades social, constituindo-se 

uma aliada do desenvolvimento social e humano. (COELHO, 2006). 

A efetivação da Assistência Social como Política Pública e a estruturação do 

Sistema Único de Assistência Social complementam-se com o conjunto de Normas 

Operacionais Básicas, com a função de detalhar os processos de funcionamento da 

Política e do Sistema, definindo eixos estruturantes e de articulação para ações nos 

campos da pactuação entre os entes federados, distribuição e redistribuição de 

recursos, além da política de recursos humanos vinculadas à Assistência Social. 

Têm-se, a saber, desde a LOAS e a publicação da primeira Política Nacional 

de Assistência Social (1998), a emissão das seguintes Normas Operacionais 

(NOBS): 
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QUADRO 15 – Normas Operacionais Básicas da Assistência Social, 1997- 2010 
 

NOB RESOLUÇÃO 
CNAS/PUBLICAÇÃO 
DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO. 

RESUMO 

Norma 
Operacional 
Básica de 1997 

Resolução nº 204, de 04 
de dezembro de 1997. 
Publicada no Diário Oficial 
da União em 08 de 
dezembro de 1997. 

“[...] conceituou o sistema descentralizado e 
participativo, estabelecendo as condições para 
garantir a sua eficácia e eficiência, explicitando 
uma concepção norteadora da descentralização 
da  assistência social” (NOB/SUAS, 2005, p. 82). 

Norma 
Operacional 
Básica de 1998 
(NOB 2) 

Resolução nº 207, de 16 
de dezembro de 1998. 
Publicada no Diário Oficial 
da União em 18 de 
dezembro de 1998 e 
republicada em 16 de abril 
de 1999. 

“[...] ampliou a regulação da Política nacional de 
1998 e seu projeto de reforma do âmbito da 
assistência social de acordo com as concepções 
norteadoras que definiram as diretrizes básicas 
para sua consecução [...] conceituou e definiu 
estratégias, princípios e diretrizes para 
operacionalizar a Política Nacional de Assistência 
Social de 1988 [...] ampliou as atribuições dos 
Conselhos de Assistência Social  e propôs a 
criação de espaços de negociação e pactuação, 
de caráter permanente, para a discussão quanto 
aos aspectos operacionais da gestão do sistema 
descentralizado e participativo da assistência 
social” (NOB/SUAS, 2005, p. 83). 

Norma 
Operacional 
Básica 
(NOB/SUAS): 
Construindo as 
Bases para a 
Implantação do 
Sistema Único 
de Assistência 
Social. 

Resolução nº 130, de 15 
de julho de 2005. 

“Define os eixos estruturantes para a efetivação do 
pacto entre os três entes federados, bem como as 
instâncias de articulação, pactuação e deliberação 
tendo em vista a implementação e a consolidação 
do Sistema Único de Assistência Social. [...] 
disciplina a gestão pública da Politica de 
Assistência Social no território brasileiro, exercida 
de modo sistêmico pelos entes federativos, em 
consonância com a Constituição da República de 
1988, a LOAS e as legislações complementares a 
ela aplicáveis. Seu conteúdo estabelece: a) 
caráter do SUAS; b) funções da Política Pública de 
Assistência Social para extensão da proteção 
social brasileira; c) níveis de gestão do SUAS; d) 
instâncias de articulação, pactuação e deliberação 
que compõem o processo  democrático da gestão 
do SUAS; e) financiamento; f) regras de transição” 
(NOB/SUAS, 2005, p. 85). 

Norma 
Operacional 
Básica de 
Recursos 
Humanos do 
Sistema Único 
de Assistência 
Social (NOB-
RH/SUAS) 

Resolução nº 269, de 13 
de dezembro de 2006. 
Publicado no Diário Oficial 
da União em 26 de 
dezembro de 2006. 

Apresenta diretrizes para estruturação da gestão 
pública do trabalho e propõe mecanismos 
reguladores das relações entre gestores, 
trabalhadores de prestadores de serviços 
socioassistenciais, no âmbito do SUAS. 
Resultante das deliberações da V Conferência 
Nacional de Assistência Social. 

FONTE: BRASIL/NOB (2005); BRASIL/MDS (2010). Sistematizado pela autora. 
 
 

Percebe-se pelo exposto o esforço da sociedade e do governo, com 

destaque para o Conselho Nacional de Assistência Social, de dotar a Política e o 
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SUAS de bases republicanas para estruturação da Assistência Social como Política 

Pública superando o amadorismo nas relações e, em contraponto, reforçando 

relações claras de pactuação com perfil técnico, capazes de criar cenários e 

obrigatoriedades para afirmação dessa condição. 

Ressalta-se ainda que o NOB/SUAS define tipos e níveis de gestão para os 

entes federados, merecendo destaque para o presente estudo os tipos e níveis 

definidos para os municípios, conforme se demonstra no quadro abaixo: 

 

QUADRO 16 – Tipos e níveis de gestão do SUAS nos municípios 

TIPO DE 
GESTÃO 

CARACTERÍSTICAS 

Gestão 
Inicial 

“Nível em que os Municípios não se habilitaram a gestão básica ou plena para 
recebimento de recursos da União, conforme série histórica” (NOB/SUAS, 2004, p. 
99). 

Gestão 
Básica 

“Nível em que o município assume a gestão da proteção social básica da assistência 
social. O gestor assume a responsabilidade de organizar a proteção social básica no 
município, prevenir situações de risco, ofertando programas, projetos e serviços 
socioassistenciais que fortaleçam os laços familiares e comunitários e promovam os 
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e transferência de renda, 
bem como vigie direitos violados no território” (NOB/SUAS, 2004, p. 99-100). 

Gestão 
Plena 

“Nível em que o município tem a gestão total das ações de Assistência Social, sejam 
elas financiadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, mediante repasse fundo a 
fundo, ou que cheguem diretamente aos usuários, ou ainda, as que sejam 
provenientes de isenção de tributos, em razão do Certificado de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social. O gestor assume a responsabilidade de organizar 
a proteção social básica e especial, prevenindo situações de risco e protegendo de 
situações de violação de direitos que ocorram no município. Responsabiliza-se pela 
oferta de programas, projetos e serviços que fortaleçam vínculos familiares e 
comunitários, que promovam beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) e transferência de renda; que vigiem os direitos violados no território; que 
potencializem a função protetiva das famílias e a auto organização e conquista de 
autonomia de seus usuários” (NOB/SUAS, 2004, p. 101). 

Fonte: SUAS (2004). Sistematizado pela autora. 

 

Para cada nível de gestão a NOB/SUAS apresenta um conjunto de 

exigências e requisitos a serem cumpridos, bem como define, de forma detalhada, 

responsabilidades. Complementa, ainda, com apresentação de incentivos a serem 

ofertados aos municípios, como os incentivos de gestão. 

Além dos aspectos até aqui apresentados, centrais para o presente estudo, 

a NOB/SUAS ainda discorre acerca dos instrumentos de gestão, das instâncias de 

articulação, pactuação e deliberação, do financiamento e das regras de transição em 

termos de definição da partilha dos recursos e co-financiamento federal.  

Vale ainda ressaltar que as formas de concretização da PNAS/2004 através 

de suas Normas Operacionais Básicas, cabe ainda o registro acerca da Norma 
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Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH), que se constitui nas primeiras 

diretrizes para uma política de gestão do trabalho no SUAS (NOB/RH/SUAS, 2006). 

A NOB-RH/SUAS, trata dos princípios e diretrizes nacionais para a gestão 

do trabalho no âmbito do SUAS; dos princípios éticos para os trabalhadores da 

Assistência Social; da composição e funcionamento das equipes de referência; das 

diretrizes nacionais para os planos de carreira, cargos e salários; das diretrizes para 

entidades e organizações de Assistência Social, das diretrizes para o  

cofinanciamento da gestão do trabalho; das responsabilidades e atribuições dos 

gestores em termos da gestão do trabalho no âmbito do SUAS; da organização de 

Cadastro Nacional de Trabalhadores do SUAS, além de Controle social da gestão do 

trabalho no âmbito do SUAS, regras de transição, definição de conceitos básicos e 

referências bibliográficas (NOB/RH/SUAS, 2006). 

Essa Norma Operacional Básica materializa os anseios de diversos setores 

da sociedade, em especial dos assistentes socais, de dotar a assistência de quadro 

técnico capacitado responsável por sua realização, constituindo uma inovação e um 

grande passo na institucionalização da Assistência Social como Política Pública, 

uma vez que reafirma a superação da condição de prática interventiva pontual, 

assistemática e desqualificada de padrões de exigência técnicos. 

No capítulo que segue serão construídas as referencias empíricas para 

materialização da PNAS/SUAS no Estado do Rio Grande do Norte (RN) e, mais 

especificamente, nos municípios de Assú e Mossoró, base para apresentação dos 

dados da pesquisa e da metodologia de Avaliação da Política Pública da Assistência 

Social pela Expansão de Capacidades. 

Busca-se, nessa direção, identificar as condições de materialização da 

Assistência Social nos municípios de Assú e Mossoró, como condição para 

apreensão da Assistência Social como elemento do Desenvolvimento expressos 

tanto na CF/88, quanto na LOAS e PNAS. 
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3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DE ASSÚ E 

MOSSORÓ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Compreender a implementação de novos marcos institucionais das Políticas 

Sociais, e particularmente da Política Nacional de Assistência Social, num país 

continental, como o Brasil, assentado numa multiplicidade de singularidades 

regionais e locais, significa apreender as correlações e as dinâmicas em que essa 

Política ocorre em cada situação particular.  

Nesse sentido, busca-se construir um cenário do Estado do Rio Grande do 

Norte, localizado no Nordeste, região particular do Brasil, como condição para 

compreender os limites e as possiblidades geradas para a Assistência Social nos 

municípios escolhidos como campo empírico do presente estudo. 

É interessante reafirmar que o Brasil, com grande extensão territorial e 

significativa população, apresenta um enorme e agravante quadro de desigualdades 

e privações, expresso em altos índices de indigência e pobreza, distribuídos 

também, desigualmente, por regiões e munícipios, dado a existência de nichos de 

desenvolvimento econômico e de riqueza. Constituindo-se essa realidade em um 

desafio e em um amplo campo para apresentação de demandas por proteção social 

que tem na Assistência Social, uma tradição de ação pontual, assistemática, 

assistencialista e clientelista, mas que desde os anos de 1990 busca firmar-se 

enquanto política de direito.   

Nesse contexto, cabe destacar que a região NORDESTE55 do Brasil, 

composta por 9 (nove) estados federados56, dentre eles o Rio Grande do Norte (RN), 

apresenta-se como diversos subespaços, nas quais , do ponto de vista econômico, 

convivem o moderno e o tradicional ou, na visão de Araújo (2002), vários nordestes. 

Essa região, para o imaginário nacional, como também para alguns setores do poder 

estatal/governamental, tem no denominado “polígono da seca”, áreas do 

sertão/semi-árido, sua mais marcante referência para definição de Políticas Públicas 

                                                 
55

 A região Nordeste do Brasil tem uma extensão territorial de 1.558.196 km² (18% do território 
Nacional) e, de acordo com o Censo 2010, uma população de 53.078.137 (30% da população 
brasileira). Possui uma densidade populacional considerada baixa de 32 habitantes por km². De 
acordo com suas características físicas, a região subdivide-se em 4 subregiões : Meio Norte, Sertão, 
Agreste e Zona da Mata. O que lhe configura uma diversidade ambiental, cultural e populacional, bem 
como níveis variados de Índices de Desenvolvimento Humano, de problemas e ambientes 
institucionais e de demandas por políticas públicas. 
56

 Estados Federados que compõem a Região Nordeste do Brasil: Rio Grande do Norte, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e Maranhão. 
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e destinação de recursos federais e investimentos públicos e privados, condições 

que geram ainda, particularidades em diversos campos, sejam econômicos, 

demográficos e culturais, o que lhe dá singularidades e diversidades.  

O RN, por sua vez, constitui-se um dos menores estados da federação e da 

região Nordeste, ocupando posição estratégica na geografia nacional e mundial, por 

localizar-se na “esquina do continente”, o que se configura como uma localização 

peculiar que possibilita condições para estabelecimento de relações econômicas e 

comerciais com “outros lugares do mundo”, a partir da redução de barreiras físicas 

(FELIPE, 2004), bem como pelas condições climáticas e geomorfológicas que 

garantem belezas naturais  e ambientais “[...] adequadas para o desenvolvimento de 

atividades econômicas como o turismo, o cultivo de frutas tropicais e a extração do 

sal marinho [...]” (FELIPE, 2004, p. 10), além da carcinicultura e bovinocultura que se 

configuram como “[...] principais setores da economia do RN, em que estão 

depositadas as possibilidades de desenvolvimento econômico-social da sociedade 

norte-rio-grandense [..]” (FERNANDES, s/d, p. 3),  e definem, por sua vez,  uma 

singularidade frente aos demais Estados do nordeste, condicionando e 

particularizando também, a realidade local, a população e as ações interventivas do 

Estado/governo.  

Os municípios de Assú e Mossoró, campo empírico do presente estudo 

caracterizam-se como municípios do sertão, com singularidades, derivadas de suas 

condições, para geração de nichos econômicos de produção, especialmente nas 

áreas de fruticultura, petróleo e sal, algumas das principais riquezas naturais e 

potencialidades econômicas do RN. 

Para a Política Nacional de Assistência Social/2004, esses municípios se 

caracterizam como município de pequeno porte I (Assú) e município de grande porte 

(Mossoró) 57, demandando a existência de dinâmicas diferentes e diferenciadas nas 

condições e exigências de inserção no sistema de proteção social, gestão e 

distribuição de recursos, bem como de ações, programas e projetos a serem 

desenvolvidos. Esses aspectos, ressaltados quanto à construção de um diagnóstico 

da diversidade da realidade brasileira, apontam os limites e as possiblidades de 

                                                 
57

 A PNAS/2004, agrupa os municípios brasileiros em 5 (cinco) grandes grupos: 1) Municípios 
Pequenos 1: com população até 20.000 habitantes; 2) Municípios Pequenos 2: com população entre 
20.001 a 50.000 habitantes; 3) Município Médios: com população entre 50.001 a 100.000 habitantes; 
4) Grandes: com população entre 100.001 a 900.000 habitantes; 5) Metrópoles: com população 
superior a 900.000 habitantes (PNAS/2004, p.16). 
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compreensão das formas de institucionalização da Assistência Social, das próprias 

instituições existentes nesses ambientes e para a necessidade de clareza na 

definição de possiblidades de universalização das conclusões da pesquisa, em 

termos de formatação de generalizações, para compreensão da política e da 

metodologia utilizada. 

Neste capítulo, apresenta-se uma caraterização do campo empírico da 

pesquisa, construindo o cenário sócio, econômico, histórico e cultural do estado do 

RN e dos munícipios de Assú e Mossoró, resgatando, principalmente, dados do 

período de 2000 a 2010, bem como o processo, nesse cenário, de institucionalização 

e realização da Política Nacional de Assistência Social. 

 

  

3.1 CARACTERIZANDO O CAMPO EMPÍRICO: O ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE E OS MUNICÍPIOS DE ASSÚ E MOSSORÓ 

 

Os municípios de Assú e Mossoró constituem-se em uma das melhores 

expressões de dois fenômenos recentes e articulados: a industrialização do RN como 

parte de investimentos do Nordeste, impulsionada pelo Poder Público, por meio da 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e uma 

urbanização que se articulou no entorno de manchas ou pólos de Desenvolvimento 

(ARAUJO, 1997). 

Sobre esses aspectos Araújo chama a atenção para a configuração de novas 

articulações econômicas no Nordeste, resultantes diretos das intervenções estatais, 

particularmente através da SUDENE, de convivência entre culturas tradicionais, 

parques industriais modernos, polos de agroindústrias e articulações comerciais, 

dinâmicas nas quais estão inseridos o RN e, mais particularmente, os municípios de 

Assú e Mossoró, destacando-se em termos de áreas de modernização intensa “[...] O 

pólo de fruticultura irrigada do Vale do Açu (RN) que cresceu comandado por 

grandes empresas (com destaque para a Maísa) que se especializaram na 

exportação” (ARAUJO, 1997, p. 16)58. 

                                                 
58

 Araújo considera os municípios de Assú e Mossoró como parte deste pólo de fruticultura irrigada do 
Vale de Assu, quando insere a empresa de fruticultura Maisa, localizada em Mossoró/RN, como parte 
deste pólo. A empresa Mossoró Agroindustrial – Maisa foi desativada com a decretação de sua 
falência, em 30 de setembro de 2003, sendo desapropriada para fins de Reforma Agrária pelo 
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Silva e Costa (2001) complementam afirmando que 

 

 
Na Mesorregião Oeste Potiguar, particularmente nas microrregiões de 
Mossoró e do Vale do Açu, encontra-se a maior concentração de 
agroindústria de fruticultura irrigada voltadas para a exportação e 
conseqüentemente uma razoável modificação do anterior perfil produtivo, 
com a crescente importância do trabalho assalariado. O Vale do Açu tem-se 
constituído num pólo de competitividade e de crescente relevância 
econômica para o estado, sendo uma fonte importante de geração de 
emprego e renda [...] (SILVA e COSTA et al, 2001, p. 6). 

 

 

Essa realidade reconfigura-se ganhando novas dimensões, adicionado-lhes 

novos aspectos de investimentos econômico e de intervenção estatal, traduzidas, por 

exemplo, nas ações vinculadas ao estabelecimento da Zona de Processamento 

Industrial (ZPE do Sertão), do Polo Ceramistas, nos incentivos públicos por meio de 

Políticas Públicas e Sociais Públicas, com destaque para as transferências de renda 

e as  vinculadas ao Programa Federal Território de Cidadania59, dentre outras. 

É oportuno ressaltar que Mossoró e Assú encontram-se entre os dez 

municípios mais populosos do RN, condição que já haviam conquistado na década 

de 1970, conforme dados do IBGE, o que demonstra a manutenção dessa tendência 

de concentração populacional advindas de suas condições de polos regionais e 

espaços de oferta de bens, serviços e expectativas de investimentos econômicos e 

melhoria na qualidade de vida. 

Pode-se destacar ainda que o processo de expansão urbana registrado em 

Mossoró e Assú é semelhante ao processo de outras cidades brasileiras que 

cresceram sob o domínio do capital e de seus agentes locais ou externos às cidades, 

que encontram na intervenção do poder público local, através das políticas e 

programas de governo, as condições favoráveis para estabelecer-se e gerar as 

contradições próprias de sua expansão (ROCHA, 2005). Nesse sentido, o 

                                                                                                                                                         
Instituto Nacional de Reforma Agrária em 2004, denominada de Assentamento Eldorado dos Carajás 
II. 
59

 O Território de Cidadania é um programa federal que objetiva promover o desenvolvimento 
econômico e universalizar programas básicos por meio de uma estratégia de desenvolvimento 
territorial sustentável, integrando vários ministérios e governo Federal, estados e municípios. No RN 
são 6 territórios de cidadania, dentre eles o de Açu-Mossoró, que tem uma área de abrangência de 
8.105,10 km e uma população de 421.549 habitantes, distribuídos nos municípios de Alto Rodrigues, 
Areia Branca, Açu, Carnaubais, Grossos, Porto do Mangue, São Rafael, Mossoró, Pendências, 
Baraúnas e Serra do Mel.  
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desenvolvimento urbano deve ser entendido também, a partir das contradições que 

gera e do papel desempenhado pelo Estado nesse processo (Coelho, 2006). 

As Políticas Púbicas e as Políticas Sociais Públicas, nesse contexto, vêm 

atender as demandas locais por proteção social impulsionadas e determinadas, além 

da realidade construída em cada espaço/território, pelas determinações legais, 

emanadas da CF/88, de garantia e ampliação de direitos, expressando, na 

contramão da globalização neoliberal, no caso brasileiro, uma  presença significativa 

do Estado, nos três níveis, reconstruindo cenários, definindo novas demandas, 

contribuindo com a emergência de novos atores e sujeitos, bem como com os 

processos de ressignificação do Estado e das Políticas Públicas e Sociais. 

O Estado do Rio Grande do Norte, como estado federado, tem suas 

origens mais remotas no processo de ocupação do território brasileiro definido pela 

expansão portuguesa e necessidade de domínio e proteção de “invasores” 

holandeses e espanhóis da costa das terras “recém descobertas”. Posteriormente, a 

colonização adentra o sertão ocupando, ampliando e redefinindo o território. 

 Habitado originalmente por diversas tribos da nação potiguaras (no litoral, 

os Tupis, no sertão, os Tarairiús, de diferentes grupos como Paiacus, Cariris, 

Tapuias ou Janduis)60foi palco de disputa internas e externas entre portugueses, 

franceses e holandeses e  tribos indígenas  que adentraram o sertão até serem 

dizimadas, tanto pela violência dos colonizadores, quanto pela aculturação e 

inserção enviesada no sistema vigente. Posteriormente, os índios juntamente com 

os negros, tornaram-se grupos invisíveis na formação econômica, social, cultural e 

política do RN, o que dificulta na atualidade, a identificação e a preservação de uma 

cultura e identidade indígena e negra como nos afirma Cavignac (2003, p. 1) 

  

Nos estudos sobre o Rio Grande do Norte, as referências às identidades 
diferenciais são discretas: os „índios‟ e os „negros‟ foram relegados ao 
segundo plano pelos historiadores e a questão não foi investigada 
sistematicamente pelos antropólogos apesar da multiplicidade das atuações 
– as populações indígenas aldeadas nas missões do litoral ou, no sertão, 
resistindo à pressão da sociedade colonial, o etnocídio, as deportações, o 
apagamento dos registros oficiais, os diferentes estatutos dos escravos, as 
comunidades quilombolas, as estratégias de sobrevivência, etc. Nas 
representações nativas do passado, percebemos também um apagamento 
dos principais atores da história colonial. 
 

                                                 
60

 Sobre o tema ver Lopes (2003), Cavignac (2003), Medeiros Filho (2003), Suassuna e Mariz (2005), 
Monteiro (2010) e Spencer (2010). 
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Os aspectos evidenciados apontam para dificuldades em identificar 

demandas e sujeitos para implementação, especialmente nos espaços/territórios 

municipais das políticas de inclusão social e de afirmação cultural, institucionalizadas 

pela União e direcionadas a negros e índios. 

Sobre esse tema, complementando e corroborando com Cavignac (2003), 

Guerra (s/a) afirma: 

 

 
Durante parte dos séculos XVII e XVIII aconteceu no RN, uma das maiores 
resistências indígenas do país que recebeu o nome de “Guerra dos 

Bárbaros”, ou Guerra do Açu, por ter sido o seu epicentro a região do Açu 

e que depois se expandiu por vários estados do nordeste.Por mais de 
quarenta anos, diversas lideranças indígenas lutaram pela terra, investindo 
contra o avanço colonial. Seus heróis anônimos: Janduí, Canindé, Antônio 
Paraupaba, Pedro Poti entre outros, não são lembrados, nem agraciados 

em sua bravura pelos livros de história. Os “negros da terra” 

(denominação utilizada pelos lusitanos para se referirem aos nativos aqui 
encontrados) passaram por um longo processo de miscigenação que fora 
imposto pelo rei de Portugal como forma estratégica de desocupação da 
terra e de limpeza étnica. A concepção era a de que não sendo mais “índios 
puros”, não tinham mais direitos às terras originais, sendo estas colocadas à 
disposição do projeto de expansão colonial (GUERRA,s/a,s/p). 
 
 
 
 

Nessa assertiva encontram-se as raízes explicativas fundantes para a 

invisibilidade e apagamento principalmente dos índios, bem como de sua dizimação 

pela violência física dos colonizadores, da história do RN, especialmente nos 

municípios de Assú e Mossoró. Aponta, ainda, para os aspectos da invisibilidade do 

negro pela inclusão enviesada nas estruturas sociais e pelo mito da democracia 

racial, afastando-os das noções de identidade e consciência negra, no exercício,em 

particular, de violência simbólica presentes ainda na contemporaneidade. 

Essas questões influenciam e implicam na formação do espaço/território das 

relações econômicas, nas estruturas de poder, na ação do Estado, na definição do 

lugar social dos indivíduos, bem como na definição do seu grau e formas de 

superação/enfrentamento de privações. Nessa direção, constitui-se nas condições 

de compreensão da formação do espaço/território do RN e dos municípios em 

estudo, já que eles se configuram também como protoformas para a 

realidade/conjuntura contemporânea. 

Considera-se que a formação do espaço/território do RN deu-se de forma 

progressiva à integração do Brasil na economia mundial que acrescentava novas 
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dimensões ao seu Desenvolvimento, vinculadas inicialmente ao fortalecimento da 

sociedade colonial e dos Estados nacionais europeus. O RN, constituindo-se sempre 

em uma área periférica do sistema econômico nordestino, especialmente nos 

séculos XVIII e XIX, teve em relação à degradação do sistema econômico e no 

momento de sua constituição, sua integração, no mercado econômico nacional e 

internacional, nos anos 50 e 60 do século XX (RN, 1976). 

Esse fato expressa-se na situação do RN frente à evolução de diversos 

Ciclos Econômicos identificados a partir da primeira metade do século XVI no 

Nordeste, como pseudociclo do Pau Brasil e os ciclos seguintes de açúcar e algodão 

até o Ciclo da SUDENE, na segunda metade do século XX que demarcam o 

Desenvolvimento dessa região. O RN viverá ciclos particulares, dentre eles, o do 

gado, sempre de forma secundária, e encontrará no Ciclo da SUDENE as bases de 

sua situação atual.  O quadro abaixo ilustra esta discussão. 

 

QUADRO 17 - Periodização dos Ciclos Econômicos do Rio Grande do Norte61
 

PERÍODO RIO GRANDE DO NORTE 

1ª metade do século XVI  Pseudociclo do Pau Brasil 

2ª metade do século XVI 

1ª metade do século XVII Fase da economia da subsistência. 

2ª metade do século XVII “Ciclo” do Gado 
 
 

1ª metade do século XVIII 

2ª metade do século XVIII 

1ª metade do século XIX 

2ª metade do século XIX Subciclo do Açúcar e Algodão (MI) 

1ª metade do século XX Ciclo do Algodão (MN) 

2ª metade do século XX SUDENE 

        FONTE: Rio Grande do Norte (1976, p. 8). 

 

 

Os Ciclos de Desenvolvimento moldam a ocupação do território, com a 

definição de centros urbanos e de estruturas hierárquicas de poder, o período pós 

SUDENE62, por sua vez, identificado a partir dos anos 1990, definem novos 

                                                 
61

 Denominação dada pela autora, a partir do texto original sobre o tema para reprodução do quadro 
apresentado.  
62

 Vale ressaltar que o desenvolvimento  econômico do nordeste e sua inserção no cenário nacional, 
a partir da segunda metade do século XX, está relacionada à trajetória histórica da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e às propostas gestadas ainda na década de 1950, 
quando de sua criação, apontadas pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN). A SUDENE constituiu-se no canal articulador do processo de desenvolvimento do Nordeste 
de 1959, ano de sua fundação, até 1999, ano de sua extinção. Nos anos 2000, apesar dos esforços 
de intelectuais, setores da sociedade e do governo de recriação da SUDENE, ela não tem 
conseguido cumprir, a contendo, o objetivo de promover o desenvolvimento includente e sustentável.  



198 

 

 

 

caminhos de desenvolvimento econômico, mantendo sempre a característica de 

presença secundária do Rio Grande do Norte na economia nacional. 

Atualmente, encontram-se como principais motores do desenvolvimento 

econômico no RN, pós SUDENE, a fruticultura, a carcinicultura, o petróleo, a 

extração do sal e o setor dos serviços e do turismo que têm se ampliado 

significativamente nos anos 2000. Nesse aspecto, registra-se que nos anos 2000, 

têm-se mantida a mesma posição secundária frente aos cenários nacional e 

regional, apesar da sinalização de mudanças nos aspectos de crescimento 

econômico e na incorporação das noções de Desenvolvimento Sustentável, Social 

ou Humano, nos discursos dos gestores potiguares que aparecem, muitas vezes, 

como retórica, nos documentos oficiais e intervenções pontuais. 

Para fornecer elementos ao Desenvolvimento do Estado estudos da 

Federação da Indústria do Rio Grande do Norte construíram um quadro referencial 

de indicadores básicos e de indústria para investidores no RN, sintetizando os 

principais pólos econômicos do Estado com suas respectivas características e 

atividades, como pode ser demonstrado abaixo: 

 

QUADRO 18 – Principais Polos Econômicos do RN 
 

POLO 
ECONÔMICO 

ATIVIDADES/CARACTERÍSTICS 

Grande Natal 
(leste) 

indústria de transformação, desembarque e processamento de pescados, 
turismo, comércio varejista e serviços. 

Região de 
Mossoró (oeste) 

extração de petróleo e gás; extração e refino de sal marinho; extração de 
calcário, produção de cimento, além de ser pólo de produção e processamento 
de frutas tropicais (melões e castanhas); pólo turístico regional; comércio e 
serviços. 

Pólo Industrial de 
Guamaré (litoral 
norte) 

município de Guamaré. Abriga unidades de processamento de gás natural – 
UPGNs da Petrobras, onde são processados petróleo e gás natural e 
produzidos GLP e Diesel e QAV. 

Região do Seridó 
(central) 

quartzo, caulim, feldspato, scheelita, gemas, indústria cerâmica, bonés, 
insumos para a indústria de bonés, laticínios, iguarias  regionais, toalhas de 
prato, tapetes e mantas, redes de dormir; bordados, vestuário, calçados. 

Tibau do Sul (litoral 
sul) 

pólo turístico internacional (praia de Pipa). 

Região do Açu 
(central) 

cerâmica para a construção civil, mangas e bananas. 

Região do Trairi 
(agreste) 

pólo de confecção em formação, produção de abacaxi. 

Produção de 
camarões em 
cativeiro 

presente em mais de 20 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte; 
especialmente concentrada no litoral; destaque para Porto do Mangue, Touros 
e Canguaretama. 

  

FONTE: FIERN (2010). Sistematizado pela autora. 
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Nesse quadro, tem-se, portanto, evidenciados os principais setores 

econômicos do Estado e da região de Mossoró e Assú, suas potencialidades e 

perspectivas de investimento e intervenção pública e privada, bem como elementos 

significativos para pensar aspectos referentes ao Desenvolvimento Social, Humano 

e as Políticas Públicas em seu espaço/território. 

 Como uma das menores unidades federativas do Brasil, o Rio Grande do 

Norte possui uma extensão territorial de 52.810,699 km e uma população de 

3.168.133 habitantes distribuída em 167 municípios, de acordo com dados 

preliminares do Censo/2010. 

Destaca-se que O RN, em termos populacionais, no período de 2000 a 

2010, apresentou taxas de crescimento inseridas entre as maiores do Brasil 

(12,33%) e superior a taxa da região nordeste (11,18%), haja vista o registro de uma 

taxa de crescimento populacional de 14,9%, o que, em termos absolutos,  significa 

dizer que passou de uma população de 2.776.782 habitantes em 2000, para 

3.168.133 habitantes em 2010 (IBGE, CENSO, 2010). 

Os altos índices de crescimento populacional, com destaque particularmente 

para o RN, vêm aliados também ao fenômeno de concentração da população nas 

áreas urbanas e a concentração em municípios/cidades que vivem momentos de 

crescimento econômico, que por consequência, aponta a ampliação das múltiplas 

expressões da Questão Social, dentre elas as privações expressas pela pobreza e a 

exclusão de significativos contingentes populacionais das estruturas de produção, 

consumo e poder. 

O contingente populacional do estado do RN de 3.168.133 habitantes tem 

concentração urbana com cerca de 2.465.439 pessoas (77,81%) vivendo nas 

cidades. A população rural é de 702.694 pessoas (22,17%), o que configura o RN 

como Estado urbano. Vale registrar que os dados do Censo 2010 colocam a 

necessidade de pensar a classificação dessa população em termos de gênero, 

raça/etnia e geração. 

Em termos de geração, a síntese dos indicadores sociais que tem como 

referência dados da PNAD 2009, considera que a população do RN segue a mesma 

tendência de envelhecimento da população brasileira, tendo como indicadores tanto 

a redução da taxa de fecundidade, quando o aumento na expectativa de vida e 

longevidade que atualmente chega aos 72,3 anos. Com isso, aumentam também, os 
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índices de referência da participação das pessoas idosas (com mais de 60 anos) na 

população brasileira que em 1999 era de 9,1% passando para 11,3 em 2009. Dados 

dessa mesma pesquisa apontam que 64,1% dos idosos identificados na pesquisa 

por amostragem domiciliar, constituem referência de seus domicílios63.  

O Censo 2010 traz como inovação a inclusão, não só na amostragem, mas 

no Censo como todo, do quesito para autoproclamação dos brasileiros em termos de 

raça/cor/etnia. Com a publicação oficial e completa dos dados do censo 2010, ter-se-

á, portanto, sobre este tema, uma radiografia da população brasileira, por regiões, 

estados e municípios. 

Sobre a questão raça/cor/etnia, recorre-se ao Censo 2000, dado a não 

divulgação desse item no Censo 2010, que registra a seguinte informação: 

 

 [...] o Brasil possuía uma população de cerca de 170 milhões de habitantes 
naquele ano, dos quais 91 milhões se classificaram como brancos (53,7%), 
65 milhões como pardos (38,5%), 10,5 milhões como pretos (6,2%), 762 mil 
como amarelos (0,4%) e 734 mil como indígenas (0,4%) (IBGE, 2007, p. 
21). 
 
 
  

Considerando que pretos e pardos compõem o grupo étnico/racial dos 

negros64, tradicionalmente fragilizado, sujeito a privações no Brasil, portanto, 

passíveis de uma intervenção mais sistemática do Estado/governos, demonstra-se 

no quadro abaixo, a sua distribuição por regiões, destacando o Nordeste,65 

 

QUADRO 19 – Distribuição espacial da população autodeclarada preta e parda 
por Região no Brasil, Censo 2000 

 

REGIÃO  RAÇA/COR/ETNIA 

PRETOS (%) PARDOS (%) 

SUL 8,9 4,4 

SUDESTE 45 32,7 

CENTRO-OESTE 5,1 7,8 

NORTE 6,1 12,6 

NORDESTE 34,9 42,4 

Fonte: IBGE/Relatório Técnico (2007). Sistematizado pela autora. 

 

                                                 
63

 Considera-se ainda, que há um considerável incremento da população idosa com mais de 70 anos. 
As pessoas na faixa etária de 70 ou mais anos que em 1999 correspondiam a 6,4 milhões de 
pessoas, ou seja, 3,9% da população total, em 2009 atingem um efetivo de 9,7 milhões de idosos, 
correspondendo a 5,1% da população total (IBGE, 2009, p. 28). 
64

 Definição aceita oficialmente pelo IBGE para denominar negros (somatório de números referentes a 
pretos e pardos), bem como por setores significativos do movimento negro brasileiro. 
65

 Dados referentes a estudo realizado com amostra em 5.304.711domicílios. 
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Observa-se no quadro a concentração em termos percentuais de pessoas 

que se auto-declararam pretas e pardas nas regiões Sudeste e Nordeste, 

espaços/territórios de tradicional concentração de negros e de significativa 

importância no processo de colonização e formação política, econômica e social da 

nação brasileira. 

O Nordeste, particularmente, nos anos 2000 contava com uma população de 

47,8 milhões de habitantes, sendo que 15,7 milhões se classificaram como brancos 

(33,0%), 3,7 milhões como pretos (8,0%), 67 mil como amarelos (0,1%), 27,7 

milhões como pardos (58,0%) e 170 mil indígenas (0,4%) (IBGE/Relatório Técnico 

2007). 

Particularizando o RN, a proporção de pessoas por raça e cor definidas a 

partir da autodeclaração no Censo de 2000, pode ser sintetizada no quadro abaixo 

 

QUADRO 20 – Proporção da população residente por raça ou cor no 
Rio Grande do Norte - 2000 

 
COR/RAÇA PERCENTUAL DA POPULAÇÃO (%) 

BRANCA 42,2 

PRETA  4,6 

PARDA 52,4 

INDÍGENA  0,1 

AMARELA  0,1 

NÃO DECLAROU  0,7 

Fonte: IBGE/Censo (2000). 
 
 
 

Considerando-se a dimensão de gênero, dados preliminares do Censo 2010 

apontam que o RN constitui-se em um estado feminino dado a marcante presença 

numérica das mulheres que chega a ser 1.619.402, enquanto a população 

masculina é de 1.548.731 homens. Uma maioria sobre o número de homens de 

70.671 mulheres.  

Com esses dados evidenciados, pode-se afirmar que no Nordeste e no RN a 

população em sua maioria é negra e feminina, particularidade que se reproduz no 

âmbito dos estados federados e municípios dessa região e que deve ser objeto de 

consideração na definição de Políticas Públicas e em aportes de recursos que 

contribuam para o Desenvolvimento Regional. 
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O Mapa da pobreza e desigualdades produzidos em 2003 pelo IBGE66 e as 

referências para análise desse fenômeno apontam no RN um índice de pobreza de 

52.27%, considerando-se, ainda, como índice de pobreza subjetiva o percentual de 

55,91%. Nessa realidade e período, o índice de Gini para o RN está referenciado em 

0,49. 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), registra-se no ano de 

2007 um índice de 0,742, que, conforme estudos do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento - PNUD e do Banco Central do Brasil referente aos anos de 

2005 a 2007 apontam uma melhora nesse índice no estado do RN, visível quando 

comparada com os dados do Brasil e Nordeste, conforme pode ser visualizado no 

quadro abaixo:  

 

QUADRO 21- IDH do Brasil, Nordeste e RN, 2005-2007 

ANO IDH BRASIL IDH 
NORDESTE 

IDH  RN 

2005* 0,794 0,720 0,738 

2006** 0,803 0,733 0,742 

2007** 0,816 0,749 0,753 

*Calculado pelo PNUD 
**Estimativas do Banco central. 
Fonte:Banco central do Brasil, 2009, p. 91. 
 
 

Como o IDH constitui-se em um indicador de natureza estrutural, que não 

está sujeito a alterações de curto prazo, é interessante observar os aspectos 

referentes as perspectivas e tendências para redução ou não das desigualdades, o 

que confere a atualidade dos dados.67 

É importante registrar que no ano de 2010 ocorreram mudanças na 

metodologia do IDH68, não sendo possível estabelecer comparações a partir de 2010 

                                                 
66

 Segundo nota do IBGE ,os dados foram construídos a partir do Censo Demográfico 2000 e 
Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003, sendo que “A estimativa do consumo para a 
geração desses indicadores foi obtida utilizando o método da estimativa de pequenas áreas dos 
autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002)” (IBGE, 2011). 
 
67

 O IDH sempre é calculado levando em consideração dados dos dois últimos anos de sua 
divulgação. No ano de 2010 o IDH sofreu alterações em seus indicadores e cálculos, estando em 
processo de construção dados mais recentes com base nestes novos parâmetros. 
68

 O IDH foi criado em 1990 tendo sofrido algumas adequações. As modificações ocorridas em 2010 
não alteram os pilares do IDH. O índice continua variando de 0 a 1 (quanto mais próximo de 1, maior), 
englobando três dimensões fundamentais do desenvolvimento humano: conhecimento (mensurado 
por indicadores de educação), saúde (medida pela longevidade) e padrão de vida digno (medido pela 
renda), tendo sofrido modificação em alguns indicadores e no cálculo final do índice, que hoje são: 
expectativa de vida ao nascer, média de anos de escolaridade de adultos, anos esperados de 
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com os índices anteriores, podendo, no entanto ser recalculados alguns anos de 

referência tais como 1980,1985,1990,1995 e 2000, com dados completos do Brasil, 

a partir dos anos 2000. Estudos apontam que o período de 2000 a 2010 registraram 

um melhora no IDH do Brasil (0.699), situando-o dentre os países de Alto 

Desenvolvimento Humano (PNUD, 2010).  

Os dados do quadro anteriormente exposto confirmam a afirmação de 

Carvalho (s/d) quanto a indicações de significativas mudanças no padrão de 

desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população, com  a 

redução de desigualdades em curso tanto no Nordeste, quanto no Brasil e, mais 

particularmente, no RN. Nessa direção, é importante anotar dados referentes ao IDH 

do Brasil, Nordeste e RN, como mais um parâmetro de avaliação das mudanças 

apontadas por Carvalho (s/d). 

Nessa perspectiva, considera-se que as reflexões de Carvalho (s/d) acerca 

do Nordeste podem ser aplicadas ao RN, particularmente, quanto às referências de 

mudanças no padrão de qualidade de vida da população, impulsionados pelas 

Políticas Públicas e, dentre elas, as Sociais. Ressalta-se, nesse contexto, as 

transferências de renda realizadas tanto pelo Programa Bolsa Família, quanto pelo 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadorias que se configuram 

como impulsionadores de acessos a bens, recursos e serviços valorizados pela 

sociabilidade contemporânea que podem ser lidas como efetivações na vida de seus 

beneficiários.  

Esses programas sociais, aliados a outros vinculados às demais Políticas 

Sociais, com destaque para a Assistência Social, têm reescrito os dados e a história 

da pobreza e desigualdades no Nordeste e RN, aliados às expectativas com relação 

a mudanças na estrutura fundiária, impulsionadas pelas Políticas de Reforma 

Agrária e de créditos, da Política Agrícola através das diversas modalidades do 

Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF).69 

                                                                                                                                                         
escolaridade e renda nacional Bruta Per capta em dólares. Manteve-se o índice de expectativa de 
vida, tendo sido alterado os indicadores de taxa de alfabetização de adultos, taxa bruta de matrícula 
nos três níveis de ensino e Produto Interno bruto per capta. O cálculo deixou de ser uma média 
aritmética para ser uma média geométrica (PNUD, 2010). 
69

 O PRONAF foi criado pelo governo federal através do Decreto 1946, de 28 de junho de 1996 e teve 
suas normas consolidada através da resolução 2310, de 29 de agosto de 1996, como um retorno do 
Estado à regulação da agricultura, configurando em várias linhas de ação e de modalidades, de 
acordo com a tipologia dos agricultores familiares, quais sejam, PRONAF A e A/C para beneficiários 
da Reforma Agrária e B,C,D e E, dependendo da renda anual bruta dos agricultores (BASTOS, 2006). 
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Em relação à segurança alimentar no RN, dados da PNAD 2009 apontam 

que dos 923 domicílios particulares 52,9 % vivem em situação de segurança 

alimentar, sendo que 25,3% vivem em situação de insegurança alimentar leve, 

13,0% vivem em situação de segurança alimentar moderada e 8,9% vivem em 

situação de  insegurança alimentar grave (IBGE/PNAD, 2009). 

Com relação à estrutura fundiária, um dos principais indicadores das 

desigualdades, constata-se, de acordo com dados já expostos, que do ponto de 

vista da posse da terra, o Nordeste continua com o mesmo perfil concentrador do 

passado, tendência seguida particularmente pelo Rio Grande do Norte (FRANÇA e 

MEDEIROS, 2002). 

Mesmo com manchas ou pólos de desenvolvimento econômicos 

significativos, a forma de posse e de uso da terra, indicador de desigualdades e 

privações, não foi alterada significativamente, pois o Nordeste ainda mantém alta 

concentração fundiária, conforme nos afirma Araújo (2002, p. 15) ao analisar o 

processo de Desenvolvimento entre as décadas de 1960 a 1990. 

 

 
[...] após tantos anos de dinamismo econômico, a questão fundiária 
permanece praticamente intocada, apesar da miséria alarmante dominante 
nas áreas rurais do Nordeste [...] A concentração fundiária aumentou no 
Nordeste nas últimas décadas.  
 
  
 

Ilustrando tal assertiva Araújo (2002, p. 15) complementa apresentando os 

seguintes dados: 

  

 

Em 1970, os estabelecimentos com menos de 100 hectares (94% do total) 
ocupavam quase 30% da área; em 1985, essa participação caiu para 28%.  
Ao mesmo tempo, os estabelecimentos de mais de mil hectares (0,4% do 
total) aumentaram sua participação na área total, passando de 27% em 
1970 para 32% em 1985.  Nesse período, a área total ampliou-se de 74 
milhões de hectares para 92 milhões de hectares, de acordo com os censos 
agropecuários realizados pela Fundação IBGE. 
  
 
 

 Estudos de Medeiros (2006), destacando a estrutura fundiária do Nordeste 

e do Rio Grande do Norte especificamente, aferida pelo Índice de Gini, em uma série 

histórica de 36 anos, complementam e atualizam o exposto por Araújo, como pode 

ser visualizado na tabela que se reproduz abaixo: 
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TABELA 1 - Índice de concentração DE GINI 70segundo os estados do Nordeste 

1970/2006 

ESTADO Ano 

1970 1975 1980 1985 1996 2006 

REGIÃO NORDESTE 0,836 0,860 0,857 0,865 0,855 0,849 

Alagoas 0,830 0,843 0,842 0,856 0,860 0,866 

Bahia 0,795 0,806 0,821 0,836 0,830 0,833 

Ceará 0,784 0,777 0,772 0,811 0,841 0,857 

Maranhão 0,923 0,924 0,923 0,920 0,901 0,860 

Paraíba 0,817 0,860 0,823 0,840 0,830 0,816 

Pernambuco 0,832 0,824 0,819 0,825 0,816 0,819 

Piauí 0,883 0,895 0,895 0,892 0,871 0,850 

Rio Grande do Norte 0,849 0,858 0,846 0,849 0,849 0,818 

Sergipe 0,849 0,849 0,843 0,854 0,842 0,815 

Fonte dos dados Básicos: Censos Agropecuários do IBGE (1970/2006). Cálculos realizados pelo 
autor com base nos dados de área (ha) e estabelecimentos agrupados em 11 estratos de área 
(MEDEIROS, 2006, p. 5).  

 
 

Esses dados apontam como nos afirma o autor, uma incontestável rigidez da 

concentração fundiária nos últimos 36 anos. Merece destaque o fato de que nos 

anos de 2006, no RN, essa concentração manteve-se quase inalterada, mesmo 

encontrando-se entre os estados de menores índices de concentração fundiária. 

Essa tendência de concentração, mantém-se atual tanto para o Nordeste quanto 

para o estado do RN, servindo de parâmetro para identificação de padrões de 

desigualdades e como indicador de Políticas Públicas. 

Dando materialidade e visibilidade aos índices apontados, notadamente para 

o RN, estudos de Freire (2010) tomam como referência dados do Censo 

Agropecuário do IBGE, de 200671 e demonstram, em termos de número de 

estabelecimentos agropecuários, a existência de apenas 63 imóveis com área 

superior a 2.500 hectares em um total de 83.852 estabelecimentos declarados, 

sendo os demais imóveis distribuídos nas faixas entre 0 a 2.550 hectares. Registra-

se, ainda, que desse universo têm-se 4.379 produtores sem área.72 Quanto à área 

                                                 
70

 Índice criado em 1912 pelo estatístico italiano Corando Gini para calcular a concentração da 
desigualdade de distribuição de renda, podendo ser utilizado também para medir qualquer outro tipo 
de concentração de desigualdades, como no quadro referenciado, a da posse da terra. Sua medida 
varia em termos numéricos de "0 a 1", sendo que zero corresponde à completa igualdade de renda 
(todos tem renda igual) e 1 corresponde à completa desigualdade (uma única pessoa concentra toda 
a riqueza). 
71

 O Censo agropecuário constitui-se no levantamento de dados acerca dos estabelecimentos 
agropecuários, florestais e agrícolas do Brasil, reunindo informações municipais. O último censo 
ocorreu em 2007, com dados referenciais de 2006, daí denominado Censo Agropecuário 2006. 
72

 Produtores sem área dizem respeito aqueles que declararam no Censo agropecuário não disporem 
da posse/propriedade da terra, o que aponta no RN, significativa presença de trabalhadores sem 
terra. 
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em hectares dos estabelecimentos agropecuários referenciados, os 63 

estabelecimentos com mais de 2.500 representam 308.756 hectares da área total do 

RN que é de 3.187.902 hectares.   

   

TABELA 2 - Estrutura fundiária do RN de acordo com Censo Agropecuário 
2006 

 

GRUPOS DE ÁREA(há) NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS HECTARES 

E Mais de 0 e menos de 0,1 1.598 46 

De 0,1  a menos de 0,2 733 101 

De 0,2  a menos de 0,5 2.133 663 

De 0,5  a menos de 1 4.419 2.950 

De 1 a menos de 2 9.695 11.853 

De 2  a menos de 3 6.525 13.955 

De 3  a menos de 4 4.858 15.243 

De 4  a menos de 5 3.284 13.653 

De 5 a menos de 10 10.430 70.424 

De 10  a menos de 20 12.314 169.414 

De 20  a menos de 50 11.870 346.208 

De 50  a menos de 100 5.306 341.194 

De 100  a menos de 200 2.399 320.260 

De 200  a menos de 500 2.003 609.314 

De 500  a menos de 1000 711 482.340 

De 1000  a menos de 2.500 341 481.524 

De 2.500 e mais 63 308.756 

Produtor sem área 4.379 0 

TOTAL 83.052 3.187.902 

        Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, FREIRE (2010), modificado pela autora. 
 
 

Percebe-se a partir dos números expostos, um pequeno número de 

propriedades com grande extensão territorial em contraposição a um grande número 

de pequenas propriedades com pequenas áreas, o que induz à afirmação que essas 

últimas apresentem-se como insuficientes para permitir uma vida decente e com boa 

alimentação aos seus proprietários e familiares, gerando-lhes privações diversas e 

criando o ambiente necessário para Políticas Públicas nacionais e locais de caráter 

redistributivo que contribuam com mudanças estruturais,dentre essas as destinadas 

ao apoio à agricultura familiar.  

Revelam-se, ainda, nos dados expostos, como condição para entender a 

questão fundiária e aliá-las a questão agrária, que o número de produtores indicados 

como sem área, constitui-se um dado indicador que sugere a importância de se 

observar a sua relação com as demanda por Reforma Agrária, bem representada, 

dentre outros aspectos, pela existência de 279 projetos de assentamentos rurais  no 

Estado do RN, que abrangem uma área de 508.648,98 hectares, com capacidade de 
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assentar 20.173 famílias, conforme dados do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), de 2010. 

Quanto ao acesso a bens e serviços no RN, registram-se dados referentes 

particularmente às Políticas Sociais de Saúde e Educação, indicadores observados 

pelos principais institutos de estudos e pesquisas do Brasil, dentre eles, o IBGE, 

para definição e mapeamento de condições de acesso da população a bens e 

serviços púbicos. 

Dados do IBGE/2009 apontam em termos gerais, destacando alguns 

indicadores para a saúde, que 70% da população residente auto avaliou seu estado 

de saúde como muito bom ou bom e cerca de 59,9% dos domicílios particulares e 

permanentes tem cadastro no Programa de Saúde Familiar. Os dados registram que 

15,% da população residente declarou contar com cobertura de plano de saúde. 

Em se tratando da educação, destacando especialmente os ensinos médio e 

fundamental73, dados de 2009 apontam, selecionando indicadores, que o RN tem 

um total de 554.372 matrículas no ensino fundamental. Dessas, 151.817 encontram-

se na rede pública estadual, 44 na escola pública federal e 317.806 na escola 

pública municipal. Quanto às matrículas do ensino médio tem-se 152.326 matrículas, 

sendo 129,527 na rede estadual, 3.772 na escola pública federal e 18.957 na escola 

privada, sem registros na escola municipal74. O ensino pré-escolar registra um total 

de 90.285 matriculas, destas 454 na escola pública estadual, 149 na escola pública 

federal, 63.999 na escola pública municipal e 25.683 na escola privada. Estes dados 

apontam para a afirmação da centralidade do ensino público no estado do RN em 

quaisquer dos níveis. 

Estudos realizados por Poschmann e Amorim (2003) acerca da construção 

de mapa da exclusão social no Brasil75 nas regiões e nos estados federados, 

mostram o Brasil como um país formado por “vários brasis”, realidade que se repete 

em termos de regiões e Estados Federados, dado a identificação da convivência 

com situações de padrões de bem-estar material e social e situações de mal-estar 

                                                 
73

 O destaque aos ensinos fundamental e médio deve-se ao fato deles serem referências para as 
Políticas Sociais e particularmente a de Assistência Social, por serem nelas que se inserem parte de 
seus usuários, e pelas interfaces que têm se construído entre escolas e Centros de Referência da 
Assistência Social na operacionalização da Proteção Social Básica em suas ações educativas e 
formativas. 
74

 Registra-se que o ensino médio e superior não é de obrigatoriedade dos municípios. 
75

 Estudo iniciado em 2001, a partir de experiência exitosa vivenciada na prefeitura  municipal de  São 
Paulo, com a construção do Índice de Exclusão Social  e o mapeamento das zonas de mais carentes 
a serem atendidas com Políticas Públicas (POSCHMAN e AMORIM, 2003). 
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social, com quadros significativos de privações, como miserabilidade, desigualdade 

e pobreza, que se configuram no quadro de exclusões76.  

Os dados até aqui evidenciados definem e orientam a formatação da 

agenda, implementação e avaliação das Políticas Públicas, em especial as Sociais 

no espaço/território do estado do RN como um todo e em cada município. 

Os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte encontram-se 

distribuídos, conforme divisão geográfica realizada pelo IBGE de 1989, em 04 

(quatro) mesorregiões, que por sua vez subdivide-se em 19 microrregiões77 

conforme quadro abaixo:  

 
QUADRO 22 – Divisão do Estado do RN em mesorregiões e microrregiões de 

acordo com IBGE/1989 
 

Mesorregião Microrregiões  Nº municípios 

OESTE POTIGUAR Microrregião Da Serra de São Miguel 
Microrregião de Pau dos Ferros 
Microrregião de Umarizal 
Microrregião do Médio oeste 
Microrregião do Vale do Açu 
Microrregião da Chapada do Apodi 
Microrregião de Mossoró 

09 
18 
10 
06 
09 
04 
06 

CENTRAL POTIGUAR Microrregião de Macau 
Microrregião de Angicos 
Microrregião da Serra de Santana 
Microrregião do Seridó Ocidental 
Microrregião do Seridó Oriental 

05 
08 
07 
07 
10 

AGRESTE POTIGUAR Microrregião do Agreste Potiguar 
Microrregião de Baixa Verde 
Microrregião da Borborema Potiguar  

22 
05 
16 

LESTE POTIGUAR Microrregião do Litoral Nordeste 
Microrregião de Natal 
Microrregião de Macaíba 
Microrregião do Litoral Sul 

07 
03 
05 
10 

FONTE: Felipe (2004, p. 82).  

 

 A Mesorregião Oeste Potiguar é composta por 62 municípios, constituindo-

se a maior mesorregião do RN e encontra-se subdividida conforme anteriormente 

demonstrado, em 07 microrregião, dentre essas destacam-se  a microrregião de 

Mossoró e a microrregião de Assú, espaço/territórios  de interesse do presente 

estudo, conforme se pode visualizar abaixo: 

                                                 
76

 Poschman e Amorim (2003) trabalharam com sete indiciadores para compor o índice de exclusão 
social: escolaridade, pobreza, desigualdade social e de renda, emprego formal, concentração de 
jovens na população, taxa de alfabetização e de violência 
77

 Divisão geográfica mais recente e em vigor. A divisão é realizada agrupando municípios que 
apresentam semelhanças em seus aspectos físicos e humanos. Sobre o tema e divisões anteriores 
ver Felipe (2004). 
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QUADRO 23 – Microrregiões: componentes da mesorregião Oeste Potiguar e 
seus municípios segundo IBGE, 1989 

 
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS 

Microrregião de Mossoró Mossoró, Areia Branca, Baraúnas, Serra do Mel, 
Grossos, Tibau. 

Microrregião Chapada do Apodi. Apodi, Governador Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra; 

Microrregião Médio Oeste Caraúbas, Campo Grande, Paraú, Janduis, Triunfo 
Potiguar, Messias Targino, Upanema. 

Microrregião Vale do Assu ,Assú, Ipanguaçu, Pendências, Alto do Rodrigues, 
Itajá, Porto do Mangue, Carnaubais, Jucurutu, São 
Rafael. 

Microrregião Serra de São Miguel Agua Nova, Encanto, Riacho de Santana, Coronel 
João Pessoa, Luis Gomes, São Miguel, Doutor 
Severiano, Major Sales, Venha ver. 

Microrregião Pau dos Ferros Alexandria, José da Penha, Pau dos Ferros, Rafael 
Fernandes, São Francisco do Oeste, Tenente 
Ananias, Francisco Dantas, Marcelino Vieira, Pilões, 
Riacho da Cruz, Severiano Melo, Viçosa, Itaú, 
Paraná, Portalegre, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro 
Grande. 

Microrregião de Umarizal Almino Afonso, João Dias, Olho D”água dos Borges, 
Serrinha dos Pintos, Antonio Martins, Lucrécia, Patu, 
Umarizal, Frutuoso Gomes, Martins, Rafael Godeiro. 

Fonte: Brasil Chanel (2011). 
 
 

Pela denominação das microrregiões e a quantidade de municípios 

elencados, percebe-se a diversidade geográfica e humana que convive neste 

espaço/território. A microrregião de Mossoró tem no município Mossoró, sua 

principal referência, dado sua densidade populacional e territorial, além da oferta de 

bens e serviços que o configuram como pólo regional. Nessa microrregião 

concentram-se também importantes zonas de produção de sal, petróleo, fruticultura 

e carcinicultura. 

A microrregião de Assú tem seu município pólo de referência no município 

de Assú, congregando um significativo número de municípios produtores de 

petróleo. Essa microrregião também se destaca pela fruticultura para exportação. 

Com semelhanças principalmente econômicas, essas regiões e municípios 

também congregam elevados índices de desigualdades, vulnerabilidades e 

privações que limitam a vida de suas populações e exigem a intervenção organizada 

do Estado/governo, através das Políticas Públicas e Sociais Públicas, na 

minimização das drásticas expressões da Questão Social. 

Os municípios de Assú e Mossoró encontram-se entre os 10 municípios 

mais populosos do Rio Grande do Norte, conforme dados do Censo 2010, 

demonstrado no quadro que segue: 
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QUADRO 24 - RN: Evolução da população dos 10 municípios mais populosos 
em 2010 

Município/município/ano 1970 1980 1991 2000 2010 

Natal 264.379 416.892 606.887 712.317 803.811 

Mossoró 97.245 145.981 192.267 213.841 259.88 

Parnamirim 14.502 26.362 63.312 124.690 202.413 

São Gonçalo do Amarante 18.826 30.797 45.461 54.883 69.538 

Macaíba 29.126 31.270 43.450 54.883 69.538 

Ceará Mirim 40.030 40.030 52.157 62.424 67.844 

Caicó 36.521 40.030 50.640 50.640 62.727 

Açu 25.038 34.398 43.591 47.904 53.245 

Currais Novos 26.179 34.979 40.227 40.791 42.668 

São José de Mipibu 17.312 20.441 28.151 34.912 39.771 

FONTE: IBGE/RN (2010). 

 

Percebe-se que Mossoró ocupa o segundo lugar no ranking dos municípios 

mais populosos do RN, enquanto Assú ocupa o oitavo lugar. Destaca-se que a 

evolução da população no período, em ambos os municípios, segue padrão de 

grande crescimento, tendo esses mais que duplicado sua população. No mesmo 

quadro, ressalta-se o crescimento de Natal e seu entorno, notadamente,  

Parnamirim. Esses dados demonstram a tendência e a confirmação da concentração 

da população nos centros urbanos mais significativos do estado. Observa-se, ainda, 

que houve, comparando-se com os anos 1970, uma mudança no padrão de 

ocupação do território de rural para iminentemente urbano. 

Os municípios de Assú e Mossoró revestem-se de importância para o 

presente estudo pelas razões expostas (pólos regionais e concentração 

populacional), bem como pelo fato de, em termos de Política de Assistência Social 

enquadrarem-se em grupos diferenciados de municípios, sendo Mossoró de grande 

porte e Assú de médio porte, bem como por encontrarem-se na mesma região 

geográfica, vivenciarem experiências semelhantes de municipalizações e 

diferenciarem-se no processo de institucionalização da Assistência Social como 

Política Pública. 

 

 

3.1.1 O município de Assú 

 

Conforme já exposto, o município de Assú localiza-se na mesorregião 

Oeste Potiguar e microrregião do Vale do Assú. Limita-se ao norte com os 
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municípios de Carnaubais e Serra do Mel, ao sul com os municípios de Jucurutu e 

Espírito Santo do Oeste, ao leste com os municípios de São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, 

Alto do Rodrigues e Afonso Bezerra e ao oeste com os municípios de Upanema e 

Mossoró. 

O município de Assú possui uma extensão territorial de 1.303 Km² e uma 

população de 53.245 habitantes, conforme Censo do IBGE de 2010. 

 Fundada as margens do Rio Piranhas-Açu78, segunda maior bacia 

hidrográfica do Estado, como tantos outros municípios do Nordeste e do Rio Grande 

do Norte, constituiu-se, desde a colonização portuguesa, em área de interesse de 

expansão econômica e populacional, ponto estratégico para a o domínio do sertão. 

Região habitada originalmente pelos índios Tapuias Tarairiús ou Janduis79, 

Assú tem sua fundação vinculado ao processo de expansão territorial colonial 

portuguesa com a conquista do sertão. Assú constituiu-se, inclusive, em palco do 

acontecimento histórico denominado Guerra dos Bárbaros80, episódios de 

resistência indígena e opressão colonial ocorrido nessa região, com duração de 

cerca de 40 anos, que culminou com o extermínio dos indígenas, aldeamento dos 

índios sobreviventes e a consolidação da constituição de núcleo populacional 

português com a criação, em 1696, do Arraial de Nossa Senhora dos Prazeres81. 

A partir da fundação do arraial, teve início o processo de ocupação territorial 

com o desenvolvimento de atividades pecuárias, fixação dos curraleiros82 e 

aldeamento dos índios. Como consequência disso, gerou-se um ciclo de ocupação 

                                                 
78

 O rio Piranhas-Açu é o maior rio do estado do RN, com uma superfície de 17.500 km² (32,8 % do 
território estadual). Nasce na Serra do Bongá, município de Santa Fé no estado da Paraíba com o 
nome de Rio Piranhas, no estado do Rio Grande do Norte ainda nomeado de Piranhas até cruzar o 
município de Jardim de Piranhas. Recebe o nome de Piranhas-Assu ao passar pela Barragem 
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, no município de Assú, desembocando no Oceano Atlântico 
próximo a cidade de Macau/RN. Foi perenizado a partir do represamento através da Barragem de 
Coremas (Paraíba) e da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (RN), com intuito também 
de acumulação de água em função do desenvolvimento da fruticultura irrigada. 
79

 Janduis teria sido o principal chefe indígena Tapuia Tarairiu, que passou para historiografia oficial, 
a dar nome à tribo que habitava a ribeira do Açu, conforme nos anota Medeiros Filho (2003). 
80

 Segundo Medeiros Filho (2003) a Guerra dos Bárbaros ou Levante do Gentio Tapuia ocorreu [...] 
nas quatro décadas que medeiam os anos de 1683 e 1725, foi um dos episódios mais dramáticos  da 
história da antiga capitania do Rio Grande. Ainda conforme esse autor, quando foram concedidas as 
primeiras datas e sesmarias no interior da capitania, com a finalidade de expandir-se a criação de 
gado, “[...] ocorreu a reação dos Tapuias contra a presença dos curraleiros no sertão por eles 
habitado”.(MEDEIROS FILHO, 2003, p. 143). 
81

  Considera-se pelos historiadores como data provável da criação deste Arraial o dia 24 de abril de 
1696,resultante de expedição iniciada em 6 de fevereiro de 1696 sob a coordenação do então 
governador da Província Bernardo Vieira de Melo (IBGE, 2010). 
82

 De acordo com Spenser (2010) curraleiros é o nome que designa os integrantes do movimento de 
expansão  pecuarista para os sertões nordestinos (SPENSER,2010,p.23). 
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territorial e econômica demarcado pela pecuária e o florescimento das oficinas de 

carne seca, extração de sal e, posteriormente, nas primeiras décadas do século 

XVIII, a extração da cera de carnaúba; atividades, com exceção das oficinas de 

carne seca, ainda presentes no espaço/território de Assú até os dias atuais. 

O reconhecimento do aglomerado urbano que se formava e a condição de 

município ocorreram em 22 de julho de 1766, com instalação em 11 de agosto de 

1788, com o nome de Vila Nova da Princesa, em homenagem a princesa Carlota 

Joaquina de Bourbon que viria a se casar com Dom João VI. A condição de cidade, 

no entanto, veio a ocorrer em 1845, pela Lei Provincial nº 124, de 16 de outubro, 

passando Vila Nova da Princesa a ser denominada de Açu, nome cuja origem 

encontra-se em “Taba-açu” ou Aldeia Grande, na língua dos índios, antigos 

habitantes da região. A comarca de Assú, por sua vez, foi criada por Deliberação do 

Conselho da Província, de 11 de abril de 1833 e aprovada pela Lei provincial n.° 13, 

de 11 de março de 1835 (IBGE, 2010). 

Em termos de evolução populacional, verifica-se a partir de dados do censo 

1991, 2000 e 2010 incluindo aí as contagens populacionais e das Pesquisas 

Nacionais por Amostragem Domiciliar - PNADs de 1996 e 2007, uma tendência 

crescente da população, como se pode  visualizar abaixo: 

 

QUADRO 25 – Evolução populacional de Assú/RN (1970-2010) 
 

Ano de Referência  População 
 

1970 25.038 

1980 34.498 

1991 43.591 

1996 44.667 

2000 47.904 

2007 51.262 

2010 53.245  

Fonte: IBGE/PMA. 

 

 

Percebe-se que a população residente do município de Assú cresceu 

significativamente, no período de 1970 a 2010, mais do que dobrou, observando o 

índice acelerado até os anos de 1991. Esse crescimento reduziu o seu ritmo nos 

anos seguintes. Tal realidade pode estar relacionada ao incremento econômico pós 
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anos 197083 na região e aos fenômenos econômicos da exploração do petróleo, 

instalação da fruticultura irrigada e da construção da barragem Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves84 no rio Piranhas – Açu. 

Merece destacar, tomando como referência a população indicada pelo 

Censo de 2010, o fato de que do total de 53.245 habitantes do município de 

Assú, 39.369  pessoas vivem na zona urbana e 13.876   na zona rural, o que 

demonstra uma predominância da população urbana sobre a rural e que configura o 

município como urbano, apesar de, em termos de economia, predominar as 

atividades vinculadas ao rural, particularmente às grandes empresas de fruticultura. 

 Da população referenciada em termos de gênero registra-se um total de 

26.158  (49,2%) homens e 27.087 (50,8%) mulheres, com diferença insignificante 

em termos numéricos e percentuais entre estes, que habitam um espaço/território de 

1.303  Km². 

O município tem como principais atividades econômicas as vinculadas à 

agricultura, notadamente com a fruticultura irrigada e a produção para exportação, 

bem como atividades agropecuárias e industriais, destacando-se, nesse campo, as 

atividades cerâmicas e petrolíferas. Acrescenta-se a essas, a atividade pesqueira. 

Ressalta-se que nos últimos anos o poder público local tem investido nas atividades 

turísticas, voltadas para o turismo de eventos85, o que tem contribuído para alargar 

as atividades do setor serviço e do comércio. Visualiza-se para os anos 2011 e 

seguintes, um novo pico de desenvolvimento econômico com a implantação da Zona 

de Processamento de Exportação do Sertão (ZPE do sertão). 

 Ao considerar-se a estrutura de desigualdades baseada no aspecto 

fundiário tem-se no município de Assú um alto índice de concentração do uso e da 

posse da terra, seguindo a tendência do Brasil, Nordeste e RN expressa e bem 

visualizada no quadro que segue: 

 

 

                                                 
83

 Refere-se aqui particularmente a atuação da SUDENE na condução dos processos de 
desenvolvimento e industrialização do Nordeste, com estímulo a fruticultura irrigada para exportação. 
84

 Barragem construída pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 
inaugurada em 1983, no rio Piranhas ou Açu, com capacidade de armazenamento de 2.4 bilhões de 
metro cúbicos de água. Essa barragem localiza-se a 6 Km da cidade de Açu, tendo em sua 
construção inundado a cidade de São Rafael, posteriormente reconstruída em suas proximidades. 
85

 Destaca-se especialmente o São João de Açu, com eventos religiosos e profanos realizados 
durante todo  mês de junho, em homenagem ao padroeiro da cidade, São João Batista. 
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TABELA 3 - Estrutura fundiária de Assú/ RN de acordo com Censo 
Agropecuário, 2006 

 

GRUPOS DE ÁREA (há) NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

HECTARES 

E Mais de 0 e menos de 0,1 1 X 

De 0,1  a menos de 0,2 - - 

De 0,2  a menos de 0,5 5 2 

De 0,5  a menos de 1 1 X 

De 1 a menos de 2 5 7 

De 2  a menos de 3 9 18 

De 3  a menos de 4 10 30 

De 4  a menos de 5 13 53 

De 5 a menos de 10 38 256 

De 10  a menos de 20 104 1.430 

De 20  a menos de 50 227 6.728 

De 50  a menos de 100 34 2.259 

De 100  a menos de 200 17 2.321 

De 200  a menos de 500 18 5.195 

De 500  a menos de 1000 6 3.795 

De 1000  a menos de 2.500 4 5.154 

De 2.500 e mais 1 X 

Produtor sem área 18 0 

TOTAL 511 33.247 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário (2006); Freire (2010), modificado pela autora. 
 
 

O quadro acima materializa a expressão da concentração fundiária no 

município ao identificar a quantidade pulverizada de pequenos estabelecimentos 

com pequenas áreas, ao mesmo tempo a existência de apenas 5 (cinco) 

estabelecimentos nos grupos de área acima de 1000 (um mil), possibilitando um 

referencial para entender a estrutura de uso, posse e produção, bem como 

dimensionar as condições e a qualidade de vida em termos de acessos a bens e 

serviços e as demandas por Políticas Públicas ancoradas localmente com o intuito 

de contribuir com processos redistributivos. 

Retoma-se aqui as reflexões anteriormente realizadas acerca da 

constatação dos produtores sem área que, ao contrário do expresso no quadro geral 

do RN, tem em Assú pouca presença. Relacionando-se este fato à questão da 

demanda agrária e à pulverização de pequenas propriedades rurais, percebe-se 

nessa região uma baixa concentração de Projetos de Reforma Agrária, num total de 

04(quatro)86, abrangendo uma área de 8.551,95 hectares e 251 famílias, segundo 

dados do INCRA/RN.  

                                                 
86

 Projetos de Assentamentos no município de Assú: Nova Trapiá, Novo Pingos, Patativa do Assaré e 
Professor Maurício de Oliveira. 
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O Mapa de Pobreza e Desigualdade de 2003 aponta no município de Assú 

uma Incidência da pobreza na ordem de 56,84%, com o Índice de Gini  0,44, 

conforme referenciado nos dados do IBGE, referentes ao Censo Demográfico 2000 

e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003.  

Considerando a estrutura de serviços públicos destaca-se na área da 

educação a existência de 86 escolas públicas, sendo 33 do ensino básico, 47 do 

ensino fundamental e 06 do ensino médio (IBGE, 2008). Registra-se, ainda, um total 

de 10.460  matrículas no ensino fundamental e 2.915   matrículas no ensino médio, 

conforme dados do IBGE 2009. Em termos do ensino superior, o município conta 

com uma universidade pública, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte87 .  

Com relação à saúde, o município de Assú, de acordo com dados 

preliminares do Censo 2010, possui 28 estabelecimentos de saúde vinculados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) (IBGE, 2010), incluindo hospitais e Unidades 

Básicas de Saúde na zona rural e urbana.  

Quanto à Assistência Social, o município considerado para a Política 

Nacional de Assistência Social como município de médio porte possui dois Centros 

de Referencia de Assistência Social (CRAS), equipamento público definido como 

responsável pela oferta de Proteção Social Básica aos que necessitarem da 

Assistência Social municipal e de encaminhamentos para as outras esferas e 

equipamentos de atendimento na área da Assistência Social e demais Políticas 

Públicas. Nesses CRASs funcionam os principais programas destinados à proteção 

de indivíduos e grupos em situação de risco e vulnerabilidade, ou seja, de privações, 

cujo detalhamento será realizado em item específico. O Município também dispõe de 

sistema de Proteção Especial da Assistência Social, com o funcionamento de um 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). Nessa direção, 

faz-se necessário evidenciar, também, o funcionamento e gestão da Assistência 

Social municipal pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o 

funcionamento regular do Conselho Municipal de Assistência Social.    

 

 

 

 

                                                 
87

 O Campus da UERN, denominado de Walter de Sá Leitão funciona em Assú desde o ano de 1974, 
quando foi instalado em 20 de setembro e inaugurado em 16 de outubro do mesmo ano. 
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3.1.2 O município de Mossoró 

 

O município de Mossoró, por sua vez, localiza-se na Mesorregião Oeste 

Potiguar e na microrregião de Mossoró. Tem como limites: ao norte, os municípios 

de Grossos, Tibau e o Estado do Ceará; ao sul, os municípios de Governador Dix-

Sept Rosado e Upanema; ao leste, os municípios de Areia Branca, Assú e Serra do 

Mel e ao oeste, o município de Baraúnas. Possui uma área territorial de 2.099 km2 e 

uma população de 259.886 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do IBGE.  

O município de Mossoró originou-se de um povoado localizado às 

margens do Rio Apodi-Mossoró88, ganhando inicialmente a denominação de Sítio de 

Santa Luzia (1772), após a tomada de posse pelo Sargento Mor Antonio de Souza 

Machado de fazenda de gado próximo ao Rio Mossoró e em cujo curso foi edificada 

a capela e as primeiras ruas e casas (FELIPE, 2000 e ROCHA, 2005)89. 

Pertencendo Inicialmente à comarca de Martins e posteriormente à 

freguesia de Apodi, desta desvinculada em 27 de outubro de 1842, através da 

resolução n°. 87, passou a constituir-se freguesia, sendo elevada a condição de vila 

em 1852, através do decreto provincial de n° 246, de 15 de março de 1852, 

passando a ser denominada Vila de Santa Luzia de Mossoró. A condição de cidade 

vem a ser adquirida em 09 de novembro de 1870, com sua consolidação como 

núcleo urbano, entreposto e empório comercial. 

Em termos de evolução populacional, importante resgatar dados do 

Diagnóstico do Município de Mossoró, realizado em 2005 que apontam um processo 

de urbanização, determinado tanto por processo migratórios e esvaziamento das 

zonas rurais, como pela busca das populações circunvizinhas por bens e serviços, 

adicionadas a esses, especialmente a partir dos anos 1980, com o crescimento 

econômico gerado pelas atividades de exploração do petróleo. 

Sobre sua população, o  Diagnóstico do Município afirma: 

                                                 
88

 Segundo maior Rio do Estado, com uma extensão de 14.272 km
2
  (27% do território do Estado do 

RN) denominado de Mossoró ao cruzar esta cidade. O Rio Apodi/Mossoró é um rio genuinamente 
norteriograndense, nascendo na serra da Queimada, em Luis Gomes/RN, atravessa a chapada do 
Apodi e deságua no Oceano Atlântico na altura dos municípios de Grossos e Areia Branca. 
Importante registrar que esse rio cruza as principais cidades da mesorregião oeste potiguar, dentre 
elas Pau dos Ferros, Apodi, Felipe Guerra e Mossoró, tendo, no  processo de ocupação territorial e 
na colonização portuguesa , sido fonte de riqueza, com a formação de salinas em seu desaguadouro 
e de abastecimento da população residente. 
89

 Dados expressos na Agenda 2004 da Prefeitura Municipal de Mossoró afirmam que os primeiros 
indícios de atividade econômica na região datam de 1633, mas o processo de povoamento começa 
oficialmente com o surgimento da Fazenda Santa Luzia. 
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Em termos absolutos, a população de Mossoró passou de 20.300 
habitantes, em 1920, para aproximadamente 224.910 habitantes, em 2004. 
as décadas de 60,70 e 80 foram as que registraram as maiores taxas de 
crescimento populacional, chegando a uma média de 7,65% ao ano. 
Nesses mesmos períodos, as taxas de crescimento populacional no Brasil 
registram media de 3,43%, no Nordeste de 2,38% e no Rio Grande do Norte 
de 2,25% (MOSSORÓ, 2005, p. 76). 
 
 
 

 Observa-se que no período de 1920 a 2005, Mossoró teve uma taxa de 

crescimento populacional diferenciada do Brasil, do Nordeste e do próprio RN, sendo 

que a partir dos anos 1970, ocorreu um aceleramento no processo de urbanização, 

no qual se registra um salto significativo da população urbana, demonstrado na 

ilustração abaixo: 

 

 GRÁFICO 1 – População urbana em Mossoró-RN (1970 – 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mossoró (2005, p. 77). 

 

 

A tendência de crescimento, concentração populacional e de urbanização é 

confirmada a partir da comparação dos dados populacionais do Censo de 2000 e de 

2010, demonstrando que em dez anos a população de Mossoró passou de 213.841 

habitantes (2000) para 259.886 habitantes   (2010), sendo acrescida, portanto, em 

46.045 pessoas . É interessante destacar, ainda, que conforme o Censo 2010, em 

Mossoró, 237.281  pessoas (91,3%) vivem na zona Urbana e 22.605 (8,6 %) na zona 

rural. 
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Ao pensar a população do município de Mossoró referenciada, observando-a 

em termos de gênero, registra-se um total de 125.694  homens e 134.192  mulheres, 

uma superioridade numérica de 8.498 mulheres. Estudos realizados em 2005 

apontavam a existência de 117 mil homens e 108 mil mulheres, o que vem confirmar 

a manutenção da tendência de supremacia numérica de mulheres sobre os homens 

no município, identificada desde os anos de 1970, conforme se visualiza na figura 

abaixo citada por Coelho (2006).  

 

           GRÁFICO 02 – Evolução da população masculina e feminina em 

Mossoró-RN (1970-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mossoró (2005, p. 79). 

 

Em termos de geração, o Diagnóstico de Mossoró de 2005, referenciado 

em dados do Censo 2000, registrava a existência de significativa parcela jovem em 

detrimento da população idosa. Constatava-se que 32% da população, ou seja, 1/3 

da população estava incluída na faixa etária de 0 a 15 anos, enquanto 11% estava 

incluída na faixa etária de 70 a 80 anos, conforme se visualiza no gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 3 – Distribuição da população de Mossoró por faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ipea/data, 2005 (Apud, Mossoró, 2005, p. 81). 

 

 

O município de Mossoró, do ponto de vista econômico, destaca-se pela 

produção de sal e Petróleo, pela fruticultura, pela carcinicultura, pelo setor de 

serviços, bem como, mais recentemente, pelo turismo como atividade econômica.  

Em se tratando de renda, o Diagnóstico de Mossoró (2005), citando 

dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/ Banco de Dados- IPEA/DATA 

para o ano de 2005, apontam um alto índice de concentração/apropriação de renda 

e bens, afirmando que 48% da população vive sem renda nenhuma e 22% com 

renda de até 2 (dois) salários mínimos, enquanto que 10% dos mais riscos são 

detentores de 48% da renda familiar do município (Coelho, 2006). Os dados 

expostos ressaltam a concentração de renda e bens e expõem indicadores de 

pobreza/miserabilidade, vulnerabilidade e risco da população.  

O Mapa de Pobreza e Desigualdade de 2003 anota para o município de 

Mossoró, uma incidência da pobreza na ordem de 55,28 % , com o Índice de Gini de 

0,46 , conforme referenciado nos dados do IBGE, referentes ao Censo Demográfico 

2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003.  
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Quanto ao IDH do município, registra-se uma evolução positiva 

considerando comparativamente os anos de 1991 e 2000, que firmam um índice de 

0,653 e 0,735, respectivamente. 

Já quanto à estrutura de desigualdades baseada no aspecto fundiário, 

observa-se a mesma tendência de concentração registrada no RN e em Assú, que 

por sua vez, segue a tendência do Brasil e do Nordeste. Nesse sentido, registra-se 

no quadro abaixo, fundamentado no Censo Agropecuário de 2006 e nos estudos de 

Freire (2010) o diagnóstico em números absolutos da estrutura fundiária do 

município de Mossoró.  

 

 

TABELA 4 - Estrutura Fundiária de Mossoró/ RN de acordo com Censo 
Agropecuário 2006 

 

GRUPOS DE ÁREA(há) NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

HECTARES 

E Mais de 0 e menos de 0,1 25 1 

De 0,1  a menos de 0,2 5 1 

De 0,2  a menos de 0,5 8 3 

De 0,5  a menos de 1 18 11 

De 1 a menos de 2 100 121 

De 2  a menos de 3 239 483 

De 3  a menos de 4 71 217 

De 4  a menos de 5 39 158 

De 5 a menos de 10 170 1.166 

De 10  a menos de 20 368 5.170 

De 20  a menos de 50 210 5.653 

De 50  a menos de 100 72 4.537 

De 100  a menos de 200 40 5.539 

De 200  a menos de 500 31 9.251 

De 500  a menos de 1000 22 14.991 

De 1000  a menos de 2.500 10 17.232 

De 2.500 e mais 1 X 

Produtor sem área 53 0 

TOTAL 1.482 69.533 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2006, FREIRE (2010), modificado pela autora. 

 

 

O fato do município de Mossoró demonstrar significativa concentração da  

população em sua sede, restando à zona rural um número reduzido de habitantes, 

conforme já demonstrado, aponta para uma redução da importância do ambiente 

rural para o município, seja na economia, seja na ação interventiva do Estado em 

âmbito local. No quadro acima, percebe-se que, de forma semelhante à reflexão 
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frente aos dados de Assú, há uma pulverização de pequenos estabelecimentos, com 

o registro de apenas 11 estabelecimentos no grupo de área acima de 1000 hectares.  

Quanto aos produtores sem terra, a presença dos declarantes nessa 

condição é insignificante frente ao geral. Mesmo assim, relacionando-se à presença 

da pulverização de pequenas propriedades e às demandas por Reforma Agrária, 

registra-se na região de Mossoró a existência de 34 (trinta e quatro)90 Projetos de 

Reforma Agrária, abrangendo 70.808.25 hectares e 3.295 famílias, de acordo com 

dados do INCRA/RN em 2010. 

Dentre os assentamentos de Reforma Agrária localizados no município, em 

Mossoró, encontra-se o segundo maior assentamento da América Latina, com 1.150 

famílias assentadas, em uma área de 19.701.058 hectares, denominada de 

Eldorado dos Carajás II, na área da antiga Empresa Mossoró agroindustrial - MAISA. 

É significativo retomar, ainda, informações referentes à estrutura de 

agroindústrias marcantes na economia e no cenário local nos anos de 1980, com a 

consolidação do pólo de fruticultura irrigada, responsável pela produção de frutas 

para exportação, que teve particularmente na Mossoró Agroindustrial S/A - Maisa 

S/A seu maior expoente. Reserva-se aos dias atuais a configuração de nova 

possibilidade industrial que é a constituição do pólo ceramista do RN na região de 

Mossoró, com a instalação de fábricas de Revestimento Cerâmico, o que redefine 

cenários e possibilidades econômicas e sociais no âmbito municipal. 

Referindo-se à estrutura de serviços, Mossoró destaca-se na área da 

educação, conforme dados disponibilizados no site do IBGE referentes aos anos 

2009 e sistematizados a partir de dados do Ministério da Educação e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que demonstram uma 

significativa oferta de escolas e vagas disponibilizadas tanto na rede pública, quanto 

privada, como pode ser visualizado no quadro abaixo: 

 

 

 

                                                 
90

 Assentamentos de Reforma Agrária no município de Mossoró: Fazenda favela, Fazenda Hipólito, 
Lagoa do Xavier/São Vicente, Independência, Lorena, Mulugunzinho, Cabelo de Negro, Cordão de 
Sombra, Recreio, São José, Fazenda Nova, Quixaba, Jurema, Sítio Novo, Novo Espinheiro, 
Maracanau, Solidão, Vingt Rosado, Sussuarana, Santa Eliza, São José II, Boa Fé, São Cristóvão, 
Baixa Verde, São Romão, Oziel Alves, Santa Rita de Cássia, Recanto da Esperança, Paulo Freire, 
Maisa, Nova Esperança de Mossoró, Terra Nova, Cheiro da Terra, Olga Benário. 
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QUADRO 26 – Rede de Educação em Mossoró/RN, 2009 

Nível de 
Ensino/Esfera de 
Estado 

PUBLICO PRIVADO TOTAL 

MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

PRÉ-ESCOLAR 78 02 00 68 148 

FUNDAMENTAL 71 59 00 62 192 

MÉDIO 00 20 01 21 42 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 
Censo Educacional 2009. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência 
da variável. IBGE (2011). Sistematizado pela autora. 

 

Com relação a matrículas realizadas, tomando como referência o ano de 

2009, têm-se a seguinte realidade, conforme exposta no quadro: 

 

QUADRO 27 – Matrículas na rede de Educação em Mossoró/RN, 2009  

Nível de 
Ensino/Esfera de 
Estado 

PUBLICO PRIVADO TOTAL 

MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

PRÉ-ESCOLAR 3.945 120 00 3.732 7.797 

FUNDAMENTAL 12.395 16.386 00 11.312 40.093 

MÉDIO 00 9.739 873 2.403 13.015 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 
Censo Educacional 2009. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência 

da variável. IBGE (2011). Sistematizado pela autora. 

 

 
Quanto ao ensino superior, Mossoró dispõe 02 universidades públicas, 

sendo 01 (uma) Estadual, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e 

01(uma) Federal, a Universidade Federal do Semiárido e 02 (duas) Universidades 

Particulares (Mater Christhi e Universidade Potiguar), que atendem à demanda 

regional, do próprio Estado e de estados vizinhos, notadamente o Ceará e a 

Paraíba. 

A infra-estrutura de saúde registra a existência de 115 estabelecimentos 

de práticas de saúde, sendo 68 privados e 47 públicos. Dos equipamentos públicos 

registra-se que 04 pertencem à rede estadual e os demais (43) à rede municipal. Na 

rede privada, onde se incluem as instituições filantrópicas, em sua maioria, 

estabelecem convênios com o Sistema Único de Saúde para prestação de serviços.  

No que se refere à área de Assistência Social, o município de Mossoró, 

classificado para a PNAS/2004, como município de grande porte, comporta uma 

rede socioassistencial que inclui tanto a Proteção Social Básica quanto a Proteção 

Social Especial, incluindo atendimento de Media e Alta Complexidade. 

Compondo a rede Sócio-assistencial Básica, em termos de equipamentos 
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públicos, segundo a Gerência de Desenvolvimento Social, o município possuía até o 

ano de 2010, 5 (cinco) Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e 11 

(onze) Casas de Nossa Gente91. No ano de 2010, foram criados cinco novos CRAS.  

Ressalta-se que os CRAS, em funcionamento até o período da pesquisa 

de campo do presente estudo, encontravam-se distribuídos nos bairros de Alto de 

São Manoel, Quixabeirinha, Abolição, Santo Antônio e Independência, 

desenvolvendo as atividades básicas vinculadas ao Programa de Atenção Integral 

as Famílias, Grupos de Jovens (PROJOVEM) e idosos e ao Benefício de Prestação 

Continuada, bem como, encaminhamentos diversos.  

A rede de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade constitui-se 

em equipamentos de proteção e abrigamento e inclui tanto os públicos quanto os 

conveniados. O Abrigo Amantino Câmara, destinado a idosos é um exemplo de 

instituição conveniada. 

 A Proteção Social Especial constitui-se, conforme Relatório de Pesquisa 

da FASSO/UERN intitulado “Para além da ajuda: avaliação da assistência social em 

Mossoró”, de 2009, configura-se em Mossoró a partir da existência de equipamentos 

e programas quais sejam: Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

(CREAS) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

Especificamente sobre a Assistência Social será discutido e avaliado no 

capítulo que segue, no qual se observará também as condições e condicionalidades 

de seu funcionamento e gestão, além dos elementos da Avaliação de Efetividade 

dessa Política no município de Mossoró. Ressalta-se, como referência para essa 

discussão, elemento central da presente Tese, a necessidade de relacionar as 

bases indicadoras da Política Nacional de Assistência Social, em vigor no Brasil, aos 

direitos socioassistenciais92 definidos na V Conferência Nacional de Assistência 

Social Brasileira, realizada em dezembro de 2005. Tais bases amparam as 

definições dos Planos Municipais e são responsáveis pelas configurações atuais da 

política materializadas nos municípios de Mossoró e Assú. 

Os dez direitos socioassistenciais relacionam-se às condições de acesso, 

proteção, intersetorialidade, respeito à diversidade, tratamento igualitário, 

                                                 
91

 As casas de Nossa gente constituem-se em equipamentos municipais semelhantes aos CRAS, 
funcionando com recursos municipais. 
92

Acerca dos direitos socioassistênciais ver o Relatório da V Conferência Nacional de Assistência 
Social (MDS/CNAS, 2005), disponível em www.mds.gov.br.  
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responsabilidades do Estado, publicidade de ações e controle social da população 

na execução e gestão da Assistência Social. 

Considera-se que esses 10 direitos configuram-se como parte da 

caracterização da Assistência Social no Brasil, estados e municípios e são 

elementos que sistematizam e definem ações, capazes de dar materialidade à 

construção de diagnósticos e caracterização de vulnerabilidades e riscos, em cada 

espaço/território e esfera de governo.  

A caracterização construída até aqui vem dar suporte à compreensão da 

Política Nacional de Assistência Social operacionalizada nos municípios destacados, 

identificando os seus limites e possibilidades, em termos de institucionalizar-se 

enquanto Política Pública Municipal.  

Em síntese, tanto Mossoró como Assú têm significativa e invisível 

presença indígena e negra na formação da população, vulnerabilizada e em 

situações de risco, privações e exclusão, passíveis da proteção social do Estado, 

cujas dificuldades em afirmar uma identidade étnica, em especial, as de gênero e 

geração e suas distribuições no espaço/território, limitam campos de intervenção e 

de proteção social e impedem que se evidenciem as suas demandas específicas. 

Esse quadro aponta para a necessidade de se construir referências que 

dêem maior visibilidade e detalhamento à população usuária das Políticas Públicas e, 

em especial, da Assistência Social, mas também precise sua definição em termos de 

geração, gênero, raça/etnia, religiosidade, proveniência, condições sociais, 

aspirações, demandas, perspectivas de vida e de proteção, ou seja, diversas 

dimensões do indivíduo que o formam e o definem e são, por sua vez, condições 

norteadoras para, no campo das Políticas Públicas, a formatação de agendas, 

tomadas de decisões de fazer ou não fazer e porque fazer determinadas 

intervenções que demarcam também a implementação e avaliação. 

Nessa direção, é importante recorrer a Sen (2007) para afirmar que os 

indivíduos são diversamente diferentes e com identidades concorrentes, bem como 

com interesses e possibilidades de escolhas diferentes, o que se constitui em um 

desafio para as Políticas Públicas, em especial as municipalizadas, que buscam 

atender às demandas locais e aos interesses dos indivíduos/cidadãos em seu 

espaço/território de convivência, singularizando e, ao mesmo tempo, ampliando suas 

possibilidades de expansão de capacidades e liberdades.  
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Essa percepção de Sen (2007) aplicada a uma discussão mais ampla, cabe 

perfeitamente para no campo local, chamar a atenção para a necessidade de 

perceber os indivíduos em sua singularidade e encaixados em seus contextos 

coletivos, diferenciados e definidos por serem homens, ou mulheres, negros ou  

brancos ou ciganos, terem opções sexuais diferenciadas das determinadas e 

padronizadas pela sociedade e cultura vigente, serem moradores de áreas rurais ou 

urbanas, ou de determinado bairro ou comunidade, filhos ou filhas de determinadas 

famílias, serem vitimas ou não de violência, terem ou não deficiências, serem 

evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, dentre outras formas de manifestação 

de fé; enfim, aspectos, dentre outros, que singularizam e ao mesmo tempo 

universalizam e são centrais para serem observados pelos formuladores/decisores 

das políticas (policy makers), seus implementadores e executores e a própria 

população usuária que tem a possibilidade de acessar ou não essas formas de 

proteção do Estado 

No capítulo que segue busca-se apresentar e analisar os dados coletados na 

pesquisa de campo em termos de identificar as efetivações na vida de usuários da 

Política de Assistência Social nos municípios de Assú e Mossoró, bem como os 

aspectos que evidenciam, a partir dos indicadores da efetividade estabelecidos 

nessa política nos municípios citados. Para tanto, recorre-se, ainda, a uma exposição 

do processo de pesquisa e da proposta de Avaliação de Efetividade, a partir da 

expansão das capacidades, elementos norteadores para leitura dos dados coletados 

e para a afirmação ou não da tese da Assistência Social como um elemento do 

Desenvolvimento. 

 

 

3.2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ASSÚ 

 

Tomando como referência a Constituição de 1988 que confere à Assistência 

Social o status de Política Pública, condição que é afirmada com a Lei Orgânica da 

Assistência Social, verificam-se as condições para materialização dos processos de 

descentralização e municipalização dessa Política. 

Os processos de descentralização e municipalização da Política de 

Assistência Social tem como marcos referenciais centrais a definição de exigências 
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legais e o atendimento aos condicionantes, expressos no artigo 30 e seus incisos I, II 

e III da LOAS que definem as condições tanto de efetivação de repasses  de 

recursos, como a necessidade de instituição  e efetivo funcionamento dos Conselhos 

de Assistência Social,  com composição paritária entre Estado e sociedade civil,  

criação dos Fundos de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos 

Conselhos, bem como elaboração dos Planos de Assistência Social nas três esferas 

de Estado/governo (Coelho, 2006). 

A explicitação dessas condições demarca os processos de municipalização 

da Assistência Social nos diversos municípios brasileiros, sendo que, particularmente 

no município de Assú/RN, esse processo dar-se com instituição, em 1995, através da 

Lei nº 055/95, de 15 de dezembro de 1995, que cria o Fundo Municipal de 

Assistência Social (FUMAS) e, em 1996, com a promulgação da Lei Municipal de nº 

60/96, de 03 de maio de 1996, que “dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Assistência Social e dá outras providências” (PMA/1996).  

Com a publicação das leis citadas, percebe-se a centralidade da gestão 

municipal de dotar o município de instrumentos de captação e aplicação de recursos, 

antes mesmo da instituição do canal definidor e controlador da Política Municipal de 

Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social, ou seja, o Conselho 

Municipal de Assistência Social. Verifica-se uma inversão de prioridades e do 

processo, haja vista, tanto o Conselho quanto o Fundo, serem exigências dos 

processos de municipalização e na maioria dos casos, a sua criação dar-se 

concomitantemente, às vezes, no mesmo instrumento legal, ou ser feita priorizando o 

canal de definição da política municipal e de seu controle social, no caso os 

Conselhos Gestores da Política. 

Mesmo considerando essa inversão, reconhece-se que as leis citadas vêm 

consolidar as exigências burocrático legais emanadas, a partir da CF/88 e LOAS e, 

ao mesmo tempo, atender a demanda por descentralização e municipalização dessa 

Política que demarca espaços na arena de disputa de afirmação da Assistência 

Social como Política Pública de Direitos, capitaneada pelas entidades da sociedade 

civil e, notadamente, pelo Conselho Regional de Assistência Social, entidade que 

coordenou o movimento estadual em defesa da afirmação e consolidação da LOAS e 

dos processos de municipalização. 
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Particularmente em Assú, esse movimento influencia nas decisões do 

gestor93 local, mas não é marcado por ações organizativas mais amplas na 

sociedade local envolvendo, por exemplo, entidades e movimentos sociais, como 

ocorreu em outros municípios, como Natal e Mossoró, espaços/territórios de ações 

mais organizadas do movimento social e do próprio Estado. Pode-se afirmar que, no 

caso do município de Assú, o processo de municipalização vem atender à demanda 

posta pelas exigências nacionais, em termos de definição de repasses e recursos 

dessa área para o município. 

Mesmo com as dificuldades de encontrar os registros históricos94 desse 

processo e da própria materialização da Assistência Social como Política Pública, no 

período de 1993 a 2009, haja vista a dispersão de locais de arquivos de documentos 

relativos a essa Política, seja no âmbito das estruturas governamentais, secretarias 

municipais diversas, seja do próprio Conselho Municipal de Assistência Social, 

buscou-se na presente pesquisa, superar parcialmente essa lacuna, com a 

realização de entrevista com sujeitos partícipes do processo de institucionalização da 

Assistência Social como Política Pública, na busca de reconstruir o processo 

histórico e registrar a operacionalização da Assistência Social nesse município. 

Nesse aspecto, registra-se que no processo de municipalização é salutar 

afirmar que em Assú a Assistência Social atendeu a demanda externa, expressa pelo 

movimento geral da sociedade e internas, expressa pelo interesse de “não ficar de 

fora do processo”; o que significava, dentre outras questões, as possibilidades de 

recebimento de recursos para custear ações de assistência social conforme pode ser 

percebido no trecho da entrevista que segue:  

 

[...] A municipalização ela se deu desde o início quando começou a vir pros 
lados de cá. A LOAS começou a se efetivar em Brasília, então ela veio 
vindo.Então no momento que veio a proposta par ao município então nós 
fizemos a descentralização.Então, aqui eu tenho uma ata  que fez o 

                                                 
93

 Era prefeito à época da expedição da Lei 060/1996, que cria o CMAS/Assú, o Sr. Lourinaldo 
Francimar da Fonseca Soares do então Partido da Frente Liberal (PFL), atual Partido Democratas 
(DEM). 
94

 No ano de 2009, pós eleições municipais, com a eleição do senhor Ivan Lopes Junior, a Secretaria 
de Desenvolvimento Social do município iniciou, na gestão da pedagoga Maira Leiliane de Oliveira, 
um processo de reestruturação, bem como o próprio Conselho Municipal de Assistência Social. 
Dentre as dificuldades encontradas e definidas como prioritárias nesse processo estava a 
centralização dos arquivos do Conselho em lugar único, no caso, foi criada a Casa dos Conselhos, 
bem como a reforma e redefinição da equipe técnica e da estrutura da Secretaria para dotá-la de 
banco de dados das ações desenvolvidas. Tanto a Secretaria quanto o CMAS/Assú demonstravam 
fragilidades de registro e documentação de suas ações. 
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registro, porque a ata diz, tem uma reunião onde o Conselho, foi ele que 
elaborou,porque para descentralizar os municípios, o governo federal 
colocou alguns critérios para que ele entrasse no processo e ao mesmo 
tempo o município não podia se negar porque a gente tinha essa visão ou 
entra no processo ou ficava aquém. (Entrevista concedida à autora, em 20 
de novembro de 2009). 
 
 
 

Percebe-se pela entrevista a adequação da realidade local às demandas 

nacionais, identificada como do Governo Federal e não como da definição legal da 

Assistência Social como Política Pública, sendo o atendimento às exigências 

condição para inserir-se ou não nos processos de municipalização em curso, nesse 

período, no Brasil. 

Nesse quadro insere-se o fato de que criado o Conselho Municipal de 

Assistência Social de Assú (CMAS/Assú) este vem a ser instituído, com a eleição e 

nomeação de seus membros e a realização de sua primeira reunião no dia 14 de 

agosto de 1997, um ano depois de publicada a Lei Municipal. 

A Ata da primeira reunião95 do CMAS/Assú registra que:  

 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de mil e novecentos e noventa 
e sete, no horário das oito horas;aconteceu no CAMPUS AVANÇADO 
WALTER DE SÁ LEITÃO uma reunião com membros da SECRETARIA 
MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em cuja oportunidade, 
discutiu-se a FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Presidiu a referida REUNIÃO a primeira DAMA DO MUNICÍPIO 
Maria Lúcia Soares Medeiros, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e contou com a orientação da  
ASSISTENTE SOCIAL senhorita MIRTES MARIONE, que discorreu sobre 
todo o processo de FORMAÇÃO DO CONSELHO, bem como, fez uma 
exposição sobre de (sic) responsabilidade que terá o CONSELHO frente à 
SOCIEDADE.(CMAS/ASSU, 1997)

96
. 

 

 

Observa-se no trecho transcrito novas evidências das fragilidades do 

processo de institucionalização da Assistência Social em Assú, quando se registra a 

condução dos trabalhos do Conselho e o destaque dado a Primeira Dama e  sua 

                                                 
95

 Participaram desta primeira reunião, de acordo com assinaturas na Ata, as seguintes pessoas: 
Maria de Lourdes Dantas Freire, Lêda Cosme de Araújo Pereira (Pastoral Social), Maria das Graças 
Silva, José Duarte Soares (Secretário Municipal de Saúde), Antonio Diniz de Souza Bezerra, Maria de 
Lourdes Souza, Maria Magda Lopes Dias Quintino, João Batista Kenedy de Lucena (Centro 
Comunitário), Mirtes Marione de Souza, Ivanete Barbosa Dantas (Associação Comunitária Nova 
Esperança). 
96

 Os destaques em letras maiúsculas constam no original. 
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condição de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Sabe-se que na época 

era corrente, como ação reivindicada pelos segmentos identificados especialmente 

com os movimentos sociais e as entidades representativas dos assistentes sociais, a 

desvinculação da assistência, como condição de Política Pública, do primeiro 

damismo97, realidade presente na trajetória da Assistência Social marcada com viés 

de filantropia e assistencialismo.  

Em 1999 ocorre a necessidade de redefinição do CMAS/Assú, em termos de 

sua composição, atribuindo ao poder público local a responsabilidade de representar 

as demais esferas do governo, como forma de possibilitar o funcionamento regular e 

sistemático do Conselho, haja vista as dificuldades dos representantes do Governo 

Federal (INSS) e Governo Estadual em cumprirem a agenda do Conselho.  

Para tanto, se realizou a adequação com a publicação da lei nº 032/99, de 09 

de agosto de 1999, com a nova composição do Conselho, conforme nos demonstra 

trechos da entrevista abaixo: 

 

 
[...] você sabe que os municípios pequenos você tem determinadas 
limitações, muitas coisas dentro dessa área a gente tem que fazer 
adaptações. Porque a gente não tem instituições [...] Aqui essa nova 
alteração da lei trouxe coisas muito boas. Porque apesar de, O INSS, 
porque hoje em dia você sabe a assistência social hoje está no tripé Saúde, 
previdência e assistência social.Mas a previdência social, o governo federal 
representado pela previdência social não comparece a s reuniões.Então 
assim, o governo municipal hoje, o conselho ele já pode dentro de uma 
orientação nacional, ele já pode ser formado pelo governo municipal e as 
entidades da sociedade civil [...]É, a nova lei está assim, o governo 
municipal representado os outros governos, estado e governo federal e a 
sociedade civil, que tem os usuários (Entrevista concedida à autora, em 20 
de novembro de 2009). 

  
 

Ressalta-se na fala a justificativa para modificações da lei de estruturação do 

Conselho e suas adequações à determinada realidade local, às limitações e às 

adaptações recorrentes na área da Assistência Social e à falta de instituições. Fato 

que possibilita uma leitura da fragilidade em considerar a Assistência Social como 

uma política institucionalizada com determinações, diretrizes, condicionalidades e, 

particularmente, a existência da possibilidade de controle por um colegiado, tanto 
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 Forma, no Serviço Social, como se refere a ação e presença das primeiras damas na condução de 
ações e, mais recentemente, das Políticas de Assistências Social, em quaisquer das esferas de 
Estado Governo. No Nordeste, particularmente, havia uma tradição das secretarias municipais e 
estaduais e/ou órgãos afins, serem dirigidos pelas esposas dos governantes/dirigentes, as / 
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pelos gestores, quanto pelas instituições existentes no espaço/território local. Na 

verdade, não se constitui na “falta de instituições”, mas a de uma cultura participativa 

dos representantes das instituições locais nesses colegiados, em particular, em 

espaços de discussão e definição de uma política, cujas bases e reconhecimento 

social dão-se vinculados ao clientelismo e aos interesses políticos dos gestores no 

poder.98  

Em 2009, ocorre novamente a necessidade de novas modificações na 

legislação acerca do CMAS/Assú, adequando-o a dinâmica das mudanças na 

Assistência Social em termos de proposta de gestão e intervenção local. Nessa 

direção, é publicada a LEI N° 298, de 22 de dezembro de 2009, que registra a 

composição do Conselho e as condições para o seu bom desempenho, expressa nos 

Arts.13 e 22. 

O resgate dessas informações busca demonstrar as fragilidades vivenciadas 

no processo de municipalização que serão responsáveis pelo conjunto de 

dificuldades a serem vivenciadas pela institucionalização da Assistência Social no 

espaço/território de Assú, enquanto Política Pública, com a evidente fragilidade, 

também, de seus agentes estabelecerem no plano local, avanços na percepção da 

assistência e de materializarem, de forma mais ampla, para além das exigências 

burocráticas legais, a sua condição de política municipalizada. Uma das 

possibilidades para compreensão dessas fragilidades deve-se ao fato da incipiente 

movimentação das forças sociais e políticas locais organizadas e com perfil 

republicano, representada pelos defensores e aliados da Assistência Social como 

direito, que na arena de disputa acabou perdendo espaço para setores mais 

conservadores da política local, identificados com práticas tradicionais da Assistência 

Social como benesse ou favor. A partir dessas afirmativas pode-se compreender os 

limites e as possibilidades desse processo e do jogo de disputas ainda em curso.  

Adiciona-se à trajetória da Assistência como Política Pública em Assú os 

processos de Conferências Municipais vivenciados que, mesmo inseridos no quadro 

de limites e possibilidades foram realizados, conforme informações de técnicos da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, em atendimento aos calendários definidos 

pelo sistema nacional e estadual de consolidação da Política Púbica de Assistência 

Social,  
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 Registra-se atualmente uma mudança nessas percepções e cultura, quando da reestruturação do 
CMAS/Assú, com maior presença e participação dos setores da sociedade local nesse Colegiado. 
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[...] foram todas realizadas. Todas as conferências, a partir de 1999 todas as 
conferências que tiveram foram realizadas, a partir do momento da 
descentralização o município realizou [...] (Entrevista concedida à autora em 
20 de novembro de 2009). 

  

 

Pelo exposto e confrontando com dados da realização das Conferências 

Nacionais de Assistência Social, a partir do ano de 1999, o município deve ter 

realizado sete Conferências Municipais, como se pode atestar pela seguinte 

afirmação: “todas as que tiveram foram realizadas”, sempre observando-se o 

atendimentos a determinações institucionais da União ou estaduais, de construção e 

afirmação da política pós 1988/1993. 

Como se observou a falta de dados comprobatórios relativos à realização 

dessas conferências levou-se em consideração as entrevistas; a partir delas registra-

se que o município, seguindo a trajetória identificada também no município de 

Mossoró, nos anos de 2001 e 2003, realizou, ao invés de Conferências, as 

denominadas Reuniões Ampliadas do Conselho Municipal com valor de Conferência, 

seguindo orientação do governo federal e do governo estadual conforme se afirma  

no enxerto:  

 

[...] Quando eles direcionaram para reunião ampliada, porque é assim, de 
acordo com o comando já teve uma faz tempo.Teve um ano que o Estado 
resolveu com o governo federal que a gente fazia reunião ampliada. É ficou 
no lugar da Conferência [...] (Entrevista concedida à autora em 20 de 
novembro de 2009). 
 

 

Por esse enxerto, comprova-se o atendimento às determinações 

institucionais da União e estaduais, quando ele explicita a flexibilização da realização 

de reuniões ampliadas do CMAS/Assú, substituindo as Conferências, com a 

orientação dos governos federal e estaduais e não dos Conselhos Gestores de 

Política de Assistência nessas esferas. 

Nos anos de 2009 e 201099, a Assistência Social no município de Assú passa 

por reestruturação, tanto em sua estrutura administrativa, como em seu canal de 

controle social, o Conselho Municipal. Em relação à estrutura administrativa, houve 
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 Gestão do Prefeito Ivan Lopes Junior, do Partido Popular (PP).  
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alterações na Secretaria de Desenvolvimento Social com a nomeação da pedagoga 

Maira Leiliane Oliveira de Almeida, técnica com experiência na área de gestão 

educacional e a composição de equipe de profissionais para assumir os diversos 

equipamentos sociais dentre esses o CRAS, além da reconstrução da sede da 

secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, dotando-a de condições adequadas 

para funcionamento como espaço de gestão da política municipal, bem como de 

atendimento de qualidade aos usuários da Assistência Social. 

Em termos de Conselho Municipal, o processo de reestruturação inicia-se 

com a rediscussão da composição do Conselho, a dotação de espaço de 

funcionamento com a inauguração da Casa dos Conselhos e a aprovação da nova 

Lei municipal (Lei N° 298/2009, de 22 de dezembro de 2009) que redefine o 

CMAS/Assú. 

Acerca da nova lei de regulamentação do Conselho, observa-se que essa 

busca definir esse canal de controle social de forma mais clara, com a identificação 

de funções e compromissos dos conselheiros e da sociedade, ao mesmo tempo em 

que adéqua a legislação à realidade local, em termos de linguagem, bem como de 

condições de composição e funcionamento. 

É interessante registrar, acerca das modificações do CMAS/Assú, o fato 

delas apontarem um novo perfil para a Assistência Social local, mais voltada para a 

institucionalização como Política Municipal e atendimento às demandas locais, do 

que apenas pelas ações de captação de recursos, a partir de cumprimento de 

exigências burocráticas legais, de outras esferas do Estado/governos. 

As mudanças na estruturação da Assistência têm na mudança de gestor 

uma significativa alteração, iniciando pela formação e visão da secretária acerca da 

Assistência Social e da identificação das suas próprias expectativas e dificuldades a 

serem enfrentadas. A fala da secretária registra essa visão: 

 

 
[...] eu assumi a secretaria ano passado, setembro do ano passado. Eu 
venho da secretaria de educação onde, assim, a gente até pode comparar 
que ela teve um viés dentro da assistência, né? Porque a gente também tá 
na educação municipal cuidando do crescimento sócio educacional de uma 
classe. Uma classe que não foi favorecida. Hoje, na realidade é o nosso 
público na educação. Então, vim para cá assumir uma pasta que eu diria, 
como eu diria? Assim, não é uma pasta muito simples. (Entrevista 
concedida a autora em 29/0302010) 
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Percebe-se a compreensão tanto da educação como da Assistência Social 

como políticas que se realizam nos espaços municipais voltadas para o mesmo 

público, caracterizada pela secretária como “classe que não foi favorecida”, 

ressaltando, assim, uma percepção de compromisso e do desafio da complexidade 

da Assistência Social. Essa é uma percepção fundamental para compreender o papel 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e das dificuldades de gestão, como se 

pode observar na fala de Maira Leiliane Oliveira de Almeida, Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social: 

 

 

É uma pasta muito complexa porque você trata diretamente com pessoas 
em estado de vulnerabilidade. Mais assumi esse compromisso, esse grande 
desafio. Na realidade, tem sido um grande desafio pra mim porque não sou 
formada em Assistência Social e não tenho muito experiência dentro desta 
área [...] (Entrevista concedida a autora em 29/0302010) 
 
 

 
Percebe-se a complementação do raciocínio anterior com a afirmação do 

compromisso em dirigir uma pasta complexa voltada para o atendimento às 

demandas das pessoas em estado de vulnerabilidade, o que traduz uma adequação 

à linguagem utilizada na PNAS/SUAS para referir-se aos seus usuários. Chama a 

atenção a compreensão do desafio, por parte da secretária de, não sendo 

profissional de Serviço Social e não tendo experiência específica na Assistência 

Social, demonstrar esforço em superar as adversidades quando afirma: “mais assumi 

esse compromisso, esse grande desafio” . 

Em termos de compreensão da Assistência Social e do papel/função da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, a gestora municipal, complementando a 

definição proporcionada pelo processo de reestruturação, afirma:  

 

 
Então era realmente o perfil daquela secretaria de assistência. Porque 
assistência já está dizendo, você tá precisando de alguma coisa, você 
assiste naquele momento, [...] Então um meio de assistencialismo, de curar 
feridas imediatas [...] Mais e a continuidade? Você fez o primeiro curativo e 
afinal, essa ferida curou? Foi resolvida? Não foi? (Entrevista concedida a 
autora em 29/0302010) 
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Evidencia-se a compreensão de que as ações de Assistência Social, mesmo 

atendendo a demandas emergenciais, devem ser para além do imediato e do 

assistencialismo, o que define um perfil de atuação/intervenção. Com isso apresenta 

as críticas às formas anteriores de gestão e operacionalização da Política de 

Assistência Social, apontando para construção de um outro perfil:  

 

 
Então, quando eu entrei para a secretaria com uma nova gestão que já tem 
um perfil diferenciado, não só de curar a ferida. Ou melhor não é curar, não 
só de resolver aquele problema inicial mais de dar continuidade para que 
realmente se cicatrize a ferida [...] (Entrevista concedida a autora em 
29/0302010) 

 
 
 

Nessa fala, encontram-se as perspectivas da nova gestão municipal da 

Assistência Social e dos indicadores de seus compromissos com a materialização da 

Assistência como Política, ao evidenciar o caráter sistemático e de continuidade no 

atendimento de seu público-alvo, buscando o atendimento de demandas imediatas, 

mas visualizando, também, possibilidades de resolutividade dessas, o que expressa 

a síntese da compreensão da Política de Assistência Social como política de direitos 

e responsabilidade do Estado local. Essa perspectiva pode ser lida também, como 

compreensão da Assistência Social como uma política capaz de, ao atender a 

demanda de seus usuários, contribuir com a inserção desses em outras políticas e 

com a expansão de capacidades e liberdades.  

Essas reflexões confirmam as solicitações do novo prefeito municipal que 

busca dotar o município e a Assistência Social, em particular, de um padrão mínimo 

de identificação com as definições emanadas da CF/88, LOAS e da nova 

PNAS/2004, o que induz a definição e a estruturação de novas formas de gestão, 

sistematização de trabalho e exigências técnicas capazes de atenderem às 

demandas expressas pelos instrumentos burocráticos legais, por outras esferas de 

Estado/governo, gerando eficiência e eficácia para ações, serviços, projetos e 

receptação de verbas e recursos. Ao mesmo tempo, tais políticas sugerem a 

implantação de um padrão mais moderno e republicano de gestão, que vem 

fortalecer as estruturações e afirmações de novos grupos políticos locais. Nesse 

aspecto, é salutar a expressão da Secretária de Desenvolvimento social que afirma: 
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 [...] quando o gestor pensou nessa secretaria ele pensou já nessa visão de 
não só promover aquele apoio inicial mais promover também políticas que 
viessem dar sustentabilidade de vida. Então, é dentro desta perspectiva [...] 
que nós estamos pesando essa secretaria. Alguns avanços, sim, algumas 
coisas encaminhadas, algumas coisas que ainda também estão 
encaminhando. (Entrevista concedida a autora em 29/0302010) 
 
 
 

Percebe-se a confirmação das questões evidenciadas anteriormente, quanto 

da percepção da Assistência Social como Política Pública, das possibilidades de 

condução da gestão e nos desafios a serem enfrentados na atuação, em especial 

junto aos grupos/equipes de trabalho, questões evidenciadas a seguir pela Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Social: 

 

 
Como mudou o nome da secretaria, e é impressionante, assim [...] o próprio 
nome, ela já, ele muda bastante. Quando você muda o nome da secretaria 
você tem que inserir no pensamento do seu grupo, uma mudança também 
de pensamento. Porque se não, ela, a gente vai continuar pensando a 
secretaria como assistência social, só aquela parte imediata do problema e 
não na continuidade prá resolver. Então, é necessário realmente que a 
gente mude o perfil de todos os funcionários que trabalham dentro da 
secretaria. [...] (Entrevista concedida a autora em 29/0302010) 
 
 

 

Essa afirmação sintetiza os desafios a serem enfrentados em termos de 

construção de uma percepção da Assistência como Política junto aos 

funcionários/equipe de trabalho, como condição de êxito da gestão e da política, bem 

como de rompimento com a trajetória histórica de fragilidades registradas no 

processo de municipalização e de institucionalização. Nesse sentido, apresenta de 

forma clara que as mudanças, a partir da mudança do nome da Secretaria, são 

significativas, sinalizando que estas dão conta da complexidade de mudar as formas 

de perceber e agir, em especial dos responsáveis pela execução/implementação da 

Assistência como Política Pública. 

Nesse debate, a compreensão do SUAS e da nova percepção da Assistência 

Social como Política Pública municipalizada conduz a experiência atual vivenciada 

pelo município, inclusive de realização de ações que não tenham financiamento 

externo, conforme se pode perceber no trecho que segue: 
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[...] o SUAS, na minha visão, foi um ponto muito importante prá política de 
assistência social. Acho que a própria criação do ministério com o nome de 
Desenvolvimento Social mudando também essa visão, eu acho que foi 
muito interessante. E o SUAS vem pra consolidar a política definitiva de 
assistência [...] (Entrevista concedida a autora em 29/0302010) 
 
 
 

Nesse sentido, há o reconhecimento do significado do Sistema Único da 

Assistência Social para consolidação dessa, como Política Pública, apontando para  

a necessidade de adequação a esse sistema, em termos de condição para captação 

de recursos, como é evidenciado com a afirmativa de busca de ações municipais 

com financiamento próprio. Isso faz um diferencial na trajetória até então vivenciada 

pelo município quanto à municipalização da Assistência Social, como se percebe a 

seguir:  

 

 
 A gente tá procurando também adequar atividades também que não tem 
financiamento nem Federal, nem estadual que tem financiamento próprio 
pra essa política de desenvolvimento de uma classe sofrida. (Entrevista 
concedida a autora em 29/0302010). 
 

 

Nesse contexto, projeta-se a intervenção do Estado local no campo da 

Assistência Social. Assim em 2009 configuravam-se um conjunto de ações de 

reestruturação dos programas, projetos e serviços desenvolvidos no município, 

buscando implementar as noções de Assistência Social até aqui expressas, o que 

pode ser demonstrado a partir, por exemplo, dos dados do Relatório Informativo dos 

Programas Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social dos meses de 

janeiro a abril de 2009. 

Podem-se compreender as ações de Assistência Social desencadeadas em 

Assú a partir do Relatório Informativo dos Programas Sociais da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social dos meses de janeiro a abril de 2009, que apresenta uma 

síntese dos programas desenvolvidos e suas fontes de financiamento, ao mesmo 

tempo em que identifica os seus limites e as suas possibilidades, conforme pode ser 

visualizado no quadro abaixo: 
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QUADRO 28 – Síntese dos Programas Sociais da SDS/Assú, 2009 
PROGRAMA RESUMO FONTE DE RECURSOS 

API – Apoio a Pessoa Idosa. O Programa VITALIDADE – São 
Casas dos Idosos, que funcionam 
nos bairros Vertentes, Dom Elizeu e 
Bela Vista, bem como a saúde, 
através de acompanhamento de 
fisioterapeuta-geriatra com 
caminhadas e alongamentos, 
aferimento de pressão e orientação 
nutricional, café da manhã, nas 
quartas – feiras pela manhã na praça 
J. Keully e 2 dias de atividades 
socioeducativas nas unidades no 
período vespertino. 

Governo federal e 
Municipal. 

PROJOVEM Os trabalhos estão voltados 
momentaneamente para a 
organização dos coletivos. 275 
jovens entre 15 e 17 anos, 
funcionando na Maçonaria 
Fraternidade Assuense [...] Faltando 
tão somente a compra de 
equipamentos que serão necessários 
para o desenvolvimento das 
atividades [...] previsto para iniciar as 
atividades em abril 2009. 

Governo Federal e 
Municipal. 

PETI Programa iniciou as atividades no 
mês de março [...] realizada a colônia 
de férias (uma das atividades 
exigidas pelo programa), com 
passeio turístico para Natal, 
envolvendo as crianças e 
adolescentes, com visita à Barreira 
do Inferno, passeio na via costeira, 
capitania das Artes. .Apesar das 
recomendações da Controladoria 
Geral da União (C.G.U.), ainda 
continuamos em funcionamento na 
mesma unidade, situada à Rua 
Aureliano Lôpo, bairro São João. 

Governo Federal e 
Municipal. 

CREAS O Programa está com as atividades 
em alinhamento, haja vista, neste 
período a equipe ainda não estar 
com a sua formação necessária para 
atendimento específico.  

Governo Federal e 
Municipal. 

CRAS O Programa está em pleno 
funcionamento, o quadro de 
profissionais está completo, 
desenvolvendo as ações que são 
pertinentes tais como: visitação as 
famílias, mapeamento por bairros, 
carteira do idoso, encaminhamentos 
de LOAS, BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) que 
contempla o idoso e pessoas 
portadoras de deficiências.  

Governo Federal e 
Municipal. 

PROGRAMA BOLSA 
FAMILIA 

[...] em atualização cadastral onde 
concentra-se uma demanda maior 
até o mês de maio. 

Governo Federal 
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PROGRAMA DE 
HABITAÇÃO 

[...] aguardando das construtoras a 
entrega de 102 unidades 
habitacionais para famílias 
residentes na favela Belo Horizonte e 
unidades em situação de risco (sic). 
É necessário que esse programa 
tenha continuidade pois existe um 
déficit habitacional bastante elevado. 

Governo Federal e 
Municipal. 

ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO 

Auxílio Funeral (via secretaria de 
governo) estamos implantando. 

Governo Municipal. 

CIDADANIA VIVA Programa Social em parceria com as 
secretarias: Serviços Urbanos, Meio 
Ambiente, Educação e Urbanismo, 
onde iremos conscientizar a criança 
e o adolescente da sua 
responsabilidade para com o meio 
ambiente, através de palestras, aulas 
práticas, oficinas e seminários 
temáticos, onde temos como meta a 
coleta seletiva. 

Governo Municipal. 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/Assú, 2009. 

 
 

A esses programas acrescenta-se um programa experimental com crianças e 

adolescentes especialmente vinculados aos CRAS e ao PETI, denominado de 

“Universidade da Criança” que funciona com recursos próprios da prefeitura e com a 

parceria com órgãos como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

Ministério Público, além de articular diversas Secretarias Municipais. Esse Programa 

propõe-se a discutir ética e cidadania e formar crianças e adolescentes na faixa de 

11 a 16 anos para conhecerem e terem atitude afirmativa e propositiva frente à 

realidade do município. Para tanto, voluntários dão aulas e disponibilizam 

informações sobre programas e serviços públicos, funcionamentos da estrutura de 

Estado/governo, das diversas Secretarias, dentre outras atividades. No ano de 2009, 

ano do período de implantação da experiência, foram atendidos 100 crianças da 

zona rural e urbana.  

Outra intervenção inovadora na área de Assistência Social e de formação 

cidadã é o projeto “CRAS nos Bairros”, que busca realizar ações de atendimento e 

de informação nos bairros de maior vulnerabilidade e risco social, objetivando 

interiorizar e descentralizar as ações do CRAS. 

Durante a realização do CRAS nos Bairros100 são executadas ações de 

cadastramento de famílias, atendimento psicossocial, apresentações culturais, 

atividades de corte de cabelos, depilação, verificação de pressão arterial, vacinação, 

                                                 
100

 Essa ação até abril de 2011 se encontrava em sua 6º edição. 
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atendimento odontológico, exames preventivo e clínico geral, dentre outras. Nessas 

ações registra-se a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, bem como a 

participação ativa de técnicos e usuários do CREAS, PETI, PROJOVEM 

Adolescente, Alimentassu, habitação, programa Bolsa Família, dentre outros. 

Merece destaque essas ações inovadoras, referenciadas como parte central 

no esforço de ampliar a percepção e consolidação como condição da Assistência 

Social como Política Pública, a partir da disseminação de informações e 

descentralização de seus equipamentos sociais e gestores. Deve também ser 

destacado que o processo de reestruturação da Assistência Social vivenciado no 

município de Assú, notadamente referente ao sistema de gestão e do CMAS 

expressam o conflito presente em diversos municípios brasileiros cuja fragilidade da 

sociedade local em termos organizativos e de uma cultura política marcada pelo 

favor, benesse e caridade, expressões da Assistência Social por longos anos, 

encontra-se em disputa com a percepção da Assistência Social como direitos, 

demonstrada no planejamento, execução e registro dos processos vividos, incidindo 

na avaliação, uma vez que essa se caracteriza, nessas realidades, como mero 

controle de ações, sem a efetiva identificação de impactos e resultados que ampliem 

suas possibilidades de materialização como Política Pública. 

Acresce-se a essa arena permanente de disputa, no caso particular de Assú, 

dificuldades de ordem externa que contribuíram e contribuem com a sua lenta 

realização/consolidação. Trata-se, dentre outros aspectos, das ações pontuais 

emergenciais que a Secretaria de Desenvolvimento Social vem assumindo nos 

últimos anos, com o atendimento de demandas determinadas pelas cheias do Rio 

Piranhas/Açu que tem assolado a região do vale do Açu e, particularmente, a cidade 

do Assú, o que exigiu a redefinição de recursos, ações e esforços para atender as 

necessidades imediatas, seja providenciando abrigamentos aos desabrigados pelas 

enchentes, seja pela distribuição de alimentos, medicamentos e outras ações que 

caracterizam a intervenção protetora do Estado/governo em situações emergenciais. 

Nesse sentido, os anos de 2008, 2009 e 2010 têm se caracterizado para o Vale do 

Açu em anos de muitas dificuldades, o que implica no redirecionamento da ação 

interventiva do Estado local, com destaque para a área da Assistência Social. 
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3.3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 

 

A criação do Conselho Municipal de Assistência Social de Mossoró, 

marco histórico referencial para o processo de municipalização da Assistência 

Social, resulta do movimento de mobilizações nacionais e estaduais, 

desencadeadas desde o ano de 1993, por setores da sociedade civil comprometidos 

em garantir as condições legais, institucionais e políticas para efetivação da LOAS e 

da formação de uma nova cultura Política da Assistência Social como um direito do 

cidadão e dever do Estado. 

Destacam-se particularmente em Mossoró as reuniões, debates e pré-

conferências organizadas pelo Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) em 

parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social (SMACS) que 

resultaram na criação do Conselho Municipal de Assistência Social de Mossoró 

(CMAS/Mossoró) e que teve seu ápice com a realização da I Conferência Municipal 

de Assistência Social101 e a criação do Fundo Municipal de Assistência Social 

(FUMAS). 

Nesse processo, é promulgada a Lei Municipal nº 1026/95, em 18 de 

dezembro de 1995, que cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de 

Assistência Social, estabelecendo a constituição legal do canal de proposição e 

exercício do controle social da Política Municipal de Assistência Social e o 

instrumento de custeio à execução dessa.  

O primeiro Plano Municipal de Assistência Social de Mossoró, anunciado 

em 1996, apresentava como objetivos: 

 

 

 Possibilitar o direcionamento da Política de Assistência Social no 
Município de Mossoró, visando a conquista da cidadania, mediante a 
sistematização de ações que promovam o enfrentamento da pobreza e a 
garantia dos mínimos sociais para a população menos favorecida; 
 Viabilizar a parceria entre profissionais e/ou instituições no que se refere 
ao atendimento, assessoramento, encaminhamento e operacionalização 
das ações assistenciais no município, enquanto política pública voltada para 
a minimização da barbárie social (MOSSORÓ, 1996, p. 18). 

 

 

                                                 
101

 Não localizamos registros dessa Conferência no CMAS/Mossoró e Gerência de Desenvolvimento 
Social – GEDS da Prefeitura Municipal de Mossoró. 
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Nesses objetivos estão expressos a compreensão do significado da 

dimensão corrente da Assistência Social como Política Pública municipalizada 

voltada para o atendimento as demandas dos grupos mais vulnerabilizados, como 

direito de cidadania e também aponta as necessidades das parceiras para 

operacionalização das ações e capacitação das equipes para a nova  realidade que 

se configurava. 

Nessa perspectiva se delineava a Política Municipal de Assistência Social 

que deveria ser operacionalizada a partir de 3 (três) tipos de programas e projetos: 

1) Programas, projetos e serviços de enfrentamento à pobreza e à miséria, incluindo 

programas e projetos de atendimento emergencial, programas e serviços de atenção 

à população de rua e programas de incentivo à geração de renda; 2) Programas, 

projetos e serviços de assistência social, incorporando programas de atenção à 

criança e ao adolescente, programas e serviços de atenção à terceira idade, 

programa de atenção à pessoa portadora de deficiência, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e benefícios eventuais, programas e serviços de apoio às 

entidades e organizações comunitárias, reordenamento institucional e reestruturação 

organizacional, programa de capacitação de recursos humanos; 3) Projeto de 

pesquisa na área da assistência (COELHO, 2006). 

Esse primeiro Plano Municipal de Assistência Social elaborado em 1996 

vigorou até 2003, sendo substituído pelo Plano Plurianual de Assistência Social 

2002 - 2005 (PPA 2002- 2005), de maio de 2003.102 O referido Plano estruturava-se 

em duas partes: a primeira parte composta de justificativa, apresentação, 

caracterização geral do município (histórico, aspectos demográficos, aspectos 

geográficos), objetivos (geral e específicos), população alvo, diretrizes, modelo de 

gestão do Plano Municipal de Assistência Social, sistema de monitoramento e 

avaliação e principais indicadores para a medição de efeitos da Política de 

Assistência Social. A segunda parte era composta do demonstrativo de recursos 

financeiros para os anos 2002 a 2005 (COELHO, 2006). Esse Plano apresentava 

como objetivo principal  

 

 [...] implementar a Política de Assistência Social de Mossoró, articulada 
com o conjunto de Políticas Públicas, racionalizando recursos humanos, 

                                                 
102

  O Plano Plurianual de Assistência Social 2002-2005 foi aprovado pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social de Mossoró em 11 de novembro de 2003 (Processo n°. 122/03). 
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financeiros e materiais, buscando a melhoria dos indicadores de 
desenvolvimento humano da cidade (MOSSORÓ, 2002, s/p). 
 
 
 

Nesse objetivo inserem-se indícios da compreensão da Assistência Social 

como uma política voltada para o Desenvolvimento, expressa na melhoria dos 

Indicadores de Desenvolvimento Humano e nas condicionalidades de gestão. 

O Plano Plurianual de Assistência Social 2002-2005 (PPA 2002-2005) 

incorporou os conceitos de Desenvolvimento Social e Humano em seu texto e busca 

definir indicadores para aferir os efeitos da Política de Assistência Social, bem como 

dar direcionamento à sua avaliação a cada dois anos, identificando os impactos e a 

capacidade de inserção dessa, no tecido social (MOSSORÓ, 2002/2005). O texto 

desse PPA expressa uma ampliação da percepção da Assistência Social e dos 

limites de produzir instrumentos capazes de dar suporte à proposta de 

materialização dos indicadores de avaliação. 

Merecem destaque nesse processo histórico as Conferências Municipais 

realizadas com objetivo de discutir e deliberar acerca da condução da Política 

Nacional e Local de Assistência Social. Em Mossoró, foram realizadas no período de 

1995 a 2009 cinco Conferências Municipais e duas Reuniões Ampliadas do 

Conselho Municipal de Assistência Social, conforme pode ser visualizada no quadro 

que segue.  
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QUADRO 29 - Conferências Municipais e Reuniões Ampliadas de Assistência 
Social/Mossoró 1995 a 2009 

 

EVENTO ANO TEMA GERAL 
PREFEITO 
MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
DO CMAS 

I Conferência 
Municipal de 
Assistência Social 

1995 
Assistência Social: direito do 
cidadão dever do Estado 

Dix-Huit 
Rosado/Sandra 

Rosado 

Edson Oliveira 
Lima 

II Conferência 
Municipal de 
Assistência Social 

1997 

O Sistema Descentralizado e 
Participativo da Assistência 
Social: construindo a inclusão 
– universalizando os direitos. 

Rosalba Ciarline 
Rosado 

Irenice de 
Fátima da 

Silva 

Reunião Ampliada 
CMAS 

2001 
Política de Assistência Social: 
uma trajetória de avanços e 
desafios 

Rosalba Ciarline 
Rosado 

Edson Oliveira 
Lima 

Reunião Ampliada 
CMAS 

2003 

Assistência Social como 
Política de Inclusão: uma nova 
agenda para a cidadania - de 
LOAS. 

Rosalba Ciarline 
Rosado 

José Ivanaldo 
Dias Xavier 

III Conferência 
Municipal de 
Assistência Social 

2005 

SUAS – PLANO 10 – 
estratégias e metas para 
implementação da Política 
Nacional de Assistência Social. 

Maria de Fátima 
Rosado Nogueira 

José Ivanaldo 
Dias Xavier 

IV Conferência 
Municipal de 
Assistência Social 

2007 

Compromisso e 
Responsabilidade Social para 
assegurar Proteção Social pelo 
Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) 

Maria de Fátima 
Rosado Nogueira 

Lucia Helena 
Dantas Martins 

V Conferência 
Municipal de 
Assistência Social 

2009 
Participação e Controle Social 
no Sistema Único de 
Assistência Social 

Maria de Fátima 
Rosado Nogueira 

Kelly Regina 
de Oliveira. 

Fonte: Coleta Direta de Dados 

 

O quadro acima evidência conforme expresso por Coelho (2006), que no 

município de Mossoró ocorreu uma descaracterização do sentido das Conferências 

Municipais como espaços de participação,  articulação e formulação das 

Diretrizes Municipais de Assistência Social, quando da não realização das 

Conferências Municipais e sua substituição por reuniões ampliadas do Conselho 

Municipal de Assistência Social e participação em Conferências Regionais, 

envolvendo vários municípios, o que implicou na redução das possibilidades e 

potencialidades de discussões e deliberações da população local acerca da 

avaliação e proposição da Política Municipal de Assistência Social, no sentido de 

melhor efetivá-la.  Outra implicação foi o descumprimento da legislação, mais 

especificamente da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS103 e da Lei  Municipal 

                                                 
103

 O texto original da LOAS (1993) previa que as Conferências deveriam ser realizadas a cada dois 
anos. No governo Fernando Henrique Cardoso (1998 a 2002), através de medida provisória que se 
transformou posteriormente em lei, o período para realização das conferências foi alterado para 
quatro anos. No governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003) volta a vigorar o texto original da LOAS.  
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número 1026/95104. O que indica, também, uma incompreensão dos gestores 

municipais e dos agentes do Conselho Municipal de Assistência Social relativas ao 

significado e à importância das Conferências Municipais enquanto espaços de 

avaliação e proposição da Política Municipal de Assistência Social. 

As Conferências realizadas no período de 2005 a 2009, compõem o 

momento histórico de anuncio e implementação da nova Política Nacional de 

Assistência Social publicada em 2004, que aponta para a construção do Sistema 

Único de Assistência Social. Tal Política é complementada em 2005, pela Norma 

Operacional Básica da Assistência Social (NOB/2005) quando apresenta novas 

determinações aos municípios, como a definição dos direitos sociais que a 

Assistência Social deve assegurar e, a partir deles, a elaboração do Plano Municipal 

de Assistência Social. 

Esses direitos sociais em Mossoró, são definidos no processo de 

discussão e deliberação da III Conferência Municipal de Assistência Social, realizada 

em 29 e 30 de agosto de 2005 com o tema Estratégias e Metas para implementação 

da Política Nacional de Assistência Social - SUAS, PLANO 10. Essa Conferência  

elencou os 10 direitos que a Assistência Social deve garantir em Mossoró/RN105: 

 

 

1. Proteção integral as famílias vítimas de vulnerabilidade por situações de 
exclusão e miserabilidade; 

2. Acesso aos serviços e ações de inclusão produtiva a população 
vulnerabilizada; 
3. Tratamento igualitário aos cidadãos das zonas urbana e rural, na 
formatação das políticas públicas municipais; 
4. Garantia de condições de moradia as famílias em vulnerabilidade social; 
5. Garantir a responsabilidade dos entes federados para manutenção e 
expansão dos recursos da área social; 
6. Proteção a indivíduos e famílias vítimas de violência intra e extra 
familiar; 
7. Inclusão nas políticas públicas municipais das pessoas com deficiência; 
8. Execução de ações específicas e ampliação da rede de proteção social, 
visando à diminuição do índice de pobreza, garantindo o atendimento sócio-

                                                 
104

 A lei municipal 1026/95, de 18 de dezembro de 1995, seguindo as orientações do texto original da 
LOAS, define que  as Conferências Municipais de Assistência Social devem ser convocada pelo 
CMAS de dois em dois anos, conforme o Art. 2º, XV: “Art. 2º - Respeitadas as competências 
exclusivas do Poder Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: XV 
- Convocar ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus 
membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação 
da Assistência Social e propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema (Lei Municipal 1026/95). 
105

 Sobre esse tema, ver os 10 direitos sócioassistenciais deliberados na III Conferência Nacional de 
Assistência Social, em anexo a presente Tese, que norteiam a efetivação da Assistência Social como 
Política Pública. 
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assistencial de caráter emergencial; 
9. Democratização das informações e acesso às políticas públicas 
municipais, consolidando os canais de controle social; 
10. Acesso a uma política cultural municipal, como potencializadora dos 
direitos de cidadania (MOSSORÓ, 2005, s/p). 

  

 

Esses direitos sociais de Assistência Social constituem-se nos elementos 

norteadores de objetivos, diretrizes e metas estabelecidas no Plano Municipal de 

Assistência Social e se configuram como as bases da garantia dos mínimos sociais  

preconizados pela LOAS e da identificação no Plano Municipal de seus  

“desamparados”, ou seja, do conjunto de famílias, indivíduos e grupos em situação 

de risco e vulnerabilidade social . 

A IV Conferência Municipal de Assistência Social ampliou e avaliou a 

operacionalização desses direitos sociais, determinando as ações em termos de 

afirmar a gestão plena da Assistência Social106 do município, incorporando todas as 

condições e exigências para definição de aplicação de recursos, operacionalização 

da Rede Básica e da Rede Especial. Encontram-se aí as condições de estruturação 

dos Centros de Referencia da Assistência Social (CRAS) e a transformação das 

Casas de Nossa Gente107, (CNG) atendendo as demandas nacionais e 

condicionalidades locais de definição de recursos de manutenção e funcionamento 

dos referidos equipamentos sociais. 

Nessa direção, o relatório de pesquisa da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte/Faculdade de Serviço Social intitulado “Para além da ajuda: 

avaliação da assistência social em Mossoró RN’108 sintetiza, a partir da definição da 

amostra dos projeto, programas e ações da Assistência Social em Mossoró no 

período de 2007 a 2008, a seguinte configuração da Assistência Social : 

 

 

                                                 
106

 Sobre esta questão, consultar na PNAS/2004 e na NOB-SUAS, tipos de gestão da Assistência 
Social: Inicial, Básica e Plena. 
107

  Equipamento social municipal componente da rede socioassistencial, semelhante ao CRAS, que 
trabalha especificamente com serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários.  
108

 Trata-se do relatório do projeto de pesquisa denominado de “Diagnóstico Avaliativo e Propositivo 
da Política Municipal de Assistência Social em Mossoró/RN”, tendo como coordenadora a professora 
Dra. Glaucia Helena Araújo Russo. 
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QUADRO 30 - Configuração da Assistência em Mossoró 2007- 2008109
 

 

TIPO DE PROTEÇÃO PROJETOS/PROGRAMAS/AÇÕES 

Proteção Social Básica Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

Casa de Nossa Gente  

Apoio às Entidades Comunitárias 

Trabalhador Cidadão 

Atendimento Cidadão 

Apoio às pessoas com Deficiência 

Benefício de Prestação Continuada (BCP) 

Proteção Social Especial. 
 
 

Centro de Referência Especializada da Assistência 
Social (CREAS). 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

                           Fonte: UERN/FASSO/DESSO (2009, p. 20).  
  

No quadro exposto, merece destaque, em termos de Proteção Social Básica, 

a existência em Mossoró de 5 (cinco) Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS) mapeando as áreas de risco e vulnerabilidade social, ou seja, a 

territorialidade definida pela Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDS) 

e abrangência das ações desses equipamentos sociais, como pode ser visualizado a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109

 Apresenta os principais projetos e programas objeto de pesquisa da UERN/FASSO/DESSO 
realizada em 2007, que se constituem nas principais referencias da Política de Assistência Social 
materializada no município. 



247 

 

 

 

QUADRO 31 – Territorialidade do CRAS em Mossoró/RN, 2009 

CENTROS DE REFERÊNCIA 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CRAS 

LIMITES DA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA 

TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA. 

CRAS ABOLIÇÃO 
 

Início: Avenida Diocesana (lado 
esquerdo) com a Dr. João 
Marcelino seguindo pela BR 304 
(todo o lado esquerdo). 
 

Setores abolicionais I, II, III e IV, 
Conjunto Santa Delmira I e II, Conjunto 
Resistência, Conjunto Redenção, 
Conjunto Rosalba Ciarline (Parque das 
Rosas), Conjunto Integração, Conjunto 
Promorar, Loteamento Três Vinténs, 
Loteamento Itatiaia, Loteamento Cidade 
Nova, Loteamento Pousada das Termas, 
Loteamento Nova Florânia, Parque 
Girassol, Favela do Fio, Favela do 
Abolição IV, Favela dos Sem Terra, 
Favela do Cigano. 

CRAS SÃO MANOEL
110

 
 

Centro; BR 304 – saída para 
Natal; Saída para Areia Branca e 
Saída Para Governador Dix-Sept 
Rosado. 

Alto de São Manoel (Inocoop), Alagados; 
Dom Jaime Câmara (Conj. Nova Vida, 
IPE, Parque das Rosas); Planalto 13 de 
Maio (Planalto, conj. Liberdade I, 
Papouco, Alameda); Rincão (Conj. Vingt-
Rosado, Geraldo Melo); Pintos; Costa e 
Silva (Ulrick-Graff, Campus Universitário, 
e loteamentos); Ilha de Santa Luzia; Alto 
de Sumaré (Sumaré, conj. Liberdade II, 
conj. Liberdade I, Alameda dos 
Cajueiros). 

CRAS SANTO ANTÔNIO Situado à Rua Seis de Janeiro, 
sua base de atuação inicia-se na 
Rua José Marcelino, com a rua 
José Damião, até a margem 
esquerda do Rio Mossoró, 
finalizando no bairro Santo 
Antônio, mas precisamente na 
Rua Orlando Dantas e Rua Zeca 
Cirilo, localizada no bairro 
Barrocas.  

- Santo Antônio, Bom Jardim, Paredões, 

Barrocas, Estrada da Raiz, Loteamento 
Portal do Oeste e Loteamento 
Guararapes.  
 

CRAS INDEPENDÊNCIA 
 

Ao Norte, limita-se a rua 
Marechal Deodoro, no bairro 
Barrocas, ao Sul, a rua Celso 
Rêgo, no Conjunto Wilson 
Rosado, ao Oeste, a rua João 
Cordeiro 

Santo Antônio, Barrocas e Bom Jardim, 
ao Leste, a rua Nemézio Menezes no 
loteamento Santa Helena. 
 

CRAS QUIXABEIRINHA 
 

Limita-se a Av. João Marcelino, 
Av. Centenário e as Brs 304 e 
305.  
 

Bairros Boa Vista, Doze anos, Aeroporto 
I e II, Lagoa do Mato, Alto do Xerém, 
Alto da Conceição, Bom Jesus, Belo 
Horizonte, Itapetinga, Bom Pastor, Forno 
Velho, Dix-Sept Rosado e Nova Betânia.  
 

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Social – GEDS/Mossoró – Coleta direta de dados. 
 

 

Como já anunciado, no ano de 2010/2011 foram inaugurado 9 (nove) 

novos CRASs111, redimensionando os territórios expostos e ampliando a 

capilaridade da rede de atendimento básico. 

                                                 
110

 Esse CRAS mudou seu local de funcionamento em 2009 e em 2011. Atualmente encontra-se 
funcionando provisoriamente, na sede do grupo de idosos do bairro do Alto de São Manoel, está em 
fase de reestruturação e aguardando definição de local de funcionamento adequado, conforme 
determina a norma.  
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Quanto à estruturação dos CRASs expostos, enquanto arranjos 

institucionais, CASTRO (2009) aponta que no período de 2008 esses funcionavam 

com recursos federais e municipais, conforme previsão legal, em imóveis alugados. 

Desses, apenas um funcionava em imóvel próprio, com condições satisfatórias, 

disponibilizando de 6 a 7 serviços, dentre esses o Programa de Atenção Integral à 

Família (PAIF), principal Programa de Atenção Básica, desenvolvido nesse tipo de 

equipamento social. Com isso, ressalta-se que os CRASs, como equipamentos 

públicos, carecem de ser assumido como tal e, para configurarem-se como local de 

referência oficial, precisam fixar seus locais de funcionamento, o que lhes garantirá 

referências de território e acessibilidade por parte da população usuária. 

Acerca dos CRAS em Mossoró, Russo e Bretas (2009) afirmam que o 

CRAS atua com o objetivo de orientar junto à família e indivíduos em seu próprio 

contexto comunitário, o convívio sócio-familiar e comunitário. Sendo assim, é 

responsável pelo desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF). Existem 5 (cinco) Unidades que desenvolvem o referido programa na cidade 

de Mossoró, localizados estrategicamente em áreas de pobreza. 

Essas autoras ainda observam dentre os objetivos dos CRAS que eles 

devem  

 
 
 
[...]  promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em um 
determinado território; potencializar a família como unidade de referência 
fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade; contribuir para o 
processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu 
protagonismo; desenvolver ações que envolvem diversos setores, com o 
objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações, e 
atuar de forma preventiva, evitando que essas famílias tenham seus direitos 
violados, recaindo em situação de risco.(RUSSO E BRETAS, 2009,P.15) 
 
 

 

Percebe-se com isso a presença da noção de território e da direção das 

ações voltadas para potencializar indivíduos e grupos vulnerabilizados, sujeitos às 

diversas privações. As autoras referidas acima acrescentam 

 

                                                                                                                                                         
111

 De acordo com documentos da GEDS/Mossoró, no período de 2010/2011, foram inaugurados e 
postos em funcionamento 9 (nove) novos CRASs, sendo 2 (dois) rurais e 7 (sete) urbanos. CRASs 
Urbanos: Redenção, Alto do Xerem, Costa e Silva, Bom Jardim, Bom Pastor, Sumaré e Redenção. 
CRASs Rurais: Sítio Alagoinha e Assentamento Nova Esperança (GEDS, 2010). 
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As famílias beneficiadas são aquelas que, em decorrência da pobreza, 
estão em estado de vulnerabilidade social, privadas de renda, sofrendo 
discriminação por questões de gênero, etnia, deficiência, idade, entre outras 
(RUSSO e BRETAS, 2009, P. 15).  

 
 

Nesse aspecto são explicitadas as famílias passíveis pela ação dos 

CRASs, bem como, o conjunto de privações e vulnerabilidades que condicionam o 

seu acolhimento. 

Os CRASs como equipamentos sociais configuram-se como espaços 

privilegiados de materialização da Assistência Social como Política Pública próxima 

e acessível ao cidadão que dela necessita e às suas famílias. Destaca-se nessa 

assistência os que sofrem privações e empobrecimento em suas vidas e cuja 

inserção na Política de Assistências Social através desses equipamentos e suas 

intervenções pode lhes possibilitar realizar efetivações. 

Quanto à estrutura, equipe e atuação dos CRASs, Russo e Bretas (2009, 

p. 16) anotam: 

 

 

Cada Unidade CRAS conta com uma equipe formada por: assistentes 
sociais, técnicos administrativos, psicólogos, pedagogos, estagiários, equipe 
de apoio e eventuais profissionais de outras áreas. Entre as principais 
atividades desenvolvidas estão: reuniões, palestras, visitas domiciliares, 
encaminhamentos, oficinas interativas, serviços socioeducativos, 
capacitação para equipe CRAS, entre outras. A estrutura física dos CRASs 
comporta: recepção, brinquedoteca, sala de reuniões, secretaria, cozinha, 
sala para atendimento individual, banheiro e sala para equipe técnica. Cabe 
ressaltar que todo o trabalho visa promover o desenvolvimento da cidadania 
na medida em que possibilita o acesso dos sujeitos aos direitos sociais.  
 
 
 
 

Essa descrição aponta as condições mínimas para o funcionamento do 

CRAS como equipamento público, destacando que sua estrutura, equipe e ações 

podem e devem ser ampliadas a partir das definições do diagnóstico do território em 

que estão localizados, da destinação de recursos à Assistência Social o que, 

plenamente atendido, denota a sua consolidação enquanto porta de entrada para a 

Política de Assistência Social. A legitimação da Política e da Proteção Básica 

demandada nos CRASs, contribui significativamente para a afirmação da Assistência 

Social como Política Pública de Direito, (re)constrói no imaginário da população 

local, novas referências para a Assistência Social, abrindo nesse sentido, 
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possibilidades de busca de entendimento e legitimação da Assistência Social como 

uma política que contribui para o desenvolvimento local. 

Em termos de Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

conforme o Plano Decenal de Assistência Social 2008-2018, essa se operacionaliza 

no município a partir do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e dos 

Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS).  

O PETI destina-se a erradicar o trabalho infantil e oportunizar a crianças e 

adolescente um desenvolvimento saudável. Funciona no município desde 2000, 

sendo responsável, conforme Plano Decenal de Assistência Social 2010-2018, por 

uma média de atendimento a 2.087 crianças e adolescentes, retirados de diversas 

situações de trabalho infantil, com idade inferior a 16 anos. 

Existem no Município 4 (quatro)  núcleos de PETI, distribuídos em 3 (três) 

bairros e uma comunidade rural. Constituem-se em núcleos urbanos o Núcleo  do 

bairro Alto de São Manoel, Núcleo do bairro do Alto da Conceição e o Núcleo bairro 

das Barrocas. O Núcleo da comunidade do Jucuri situa-se na zona rural do 

Município. Nesses núcleos são desenvolvidas atividades socioeducativas que visam 

a afastar as crianças e adolescentes de situação de trabalho infantil e outras 

vulnerabilidades e reforçar a formação do cidadão e a promoção de direitos. Os 

Núcleos desenvolvem atividades comemorativas, passeios, sessões de cinema, 

oficinas recreativas, oficinas para confecção de adereços, festival de pipoca, picolé, 

algodão-doce, crepe e rodas de conversas (GEDS, 2010). A essas atividades 

articulam-se a inserção em programas de transferência de renda. 

Quanto aos Centros de Referência Especializada da Assistência Social 

(CREAS), o município de Mossoró dispõe de 2 (dois), 1 (um) no bairro Alto da 

Conceição e outro no bairro Barrocas; este último sendo especializado no 

atendimento às mulheres, denominado de CREAS MULHER. 

Os CREAS têm como foco a oferta de serviços de atendimento social, 

psicológico e jurídico destinado a crianças, adolescentes e mulheres, com ações de 

enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes, além de ações de prevenção e busca ativa, serviço de orientação e 

apoio especializado a crianças, adolescentes e famílias, serviço de orientação e 

acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa de 

liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade (GEDS, 2010). 



251 

 

 

 

Em termos de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como 

equipamentos públicos de atendimento à Criança e ao Adolescente, tem-se o 

Núcleo Integral de Atenção a Criança (NIAC), localizado no bairro Alto de São 

Manoel, e o Serviço de Acolhimento Institucional, que se encontra em fase de 

implantação. 

O NIAC é uma instituição Pública Municipal de Proteção Social Especial 

de acolhimento provisório e excepcional para crianças de ambos os sexos, inclusive 

crianças com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou 

responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 

de cuidado e proteção. 

Há ainda no município de Mossoró dentre equipamentos sociais os 

Centros de Convivência de Idosos com ações socioeducativas para esses 

seguimentos da população.  

Dentre os Programas, merece destaque ainda, o PROJOVEM-

Adolescente que se constitue na oferta de orientação, oficinas de teatro, músicas 

resgatando as cantigas de roda, gincanas, oficinas de arte, dramatização, poesias, 

paródias, interação e envolvimento dos jovens/idosos e crianças, contribuindo com 

as suas intergeracionalidades e envolvimento desses sujeitos nas ações 

realizadas(GEDS 2010). 

Em síntese apresenta-se o quadro abaixo com resumo das unidades 

sociais da GEDS em 2010. 

 

QUADRO 32 - Resumo das Unidades Sociais- GEDS 2010  
 

PROGRAMA QUANTIDADE 

PAIF/CNG 13 

CENTRO GERIATRICO 01 

CCI/CENTRODE CONVIVÊNCIA IDOSO 04 

CRAS 14 

PETI 04 

CREAS 02 

NIAC (ABRIGO INFANTIL) 01 

PROJOVEM 72 

CASA DE PASSAGEM 01 

Fonte: GEDS/Mossoró, 2010, s/p. 

  

A essa configuração da Assistência Social em Mossoró, destaca-se ainda, 

o funcionamento regular do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), que 
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acompanha e realiza, mesmo que de forma incipiente, o controle social da Política 

de Assistência Social no município de Mossoró e o monitoramento do processo de 

implementação do Sistema Único de Assistência Social, cuja avaliação na V 

Conferência Municipal pautou-se em deliberações acerca de seu aperfeiçoamento e 

consolidação.  

Após a V Conferência mantêm-se o quadro de implementação do SUAS 

nos parâmetros de uma gestão plena da Assistência Social com os limites da disputa 

pela institucionalização dessa Política, seja nas relações locais de compreensão e 

de implementação de ações que a consolidem, seja na destinação de recursos, 

definição de demandas e condicionalidades externas (Federal e Estadual) para 

implementar o texto da Política e do Sistema, também objeto constante de disputas. 

 Nesse espaço inserem-se as constantes lutas por recursos e conceitos 

de Assistência Social como Política de Direitos, quiçá aliada do Desenvolvimento. 

O SUAS se constitui como uma referência de gestão da Assistência 

Social em Mossoró, que a possibilita ofertar a sua população atendimento de 

Proteção Social Básica e Especial. Ressalta-se que esse município, desde o ano de 

2005 exerce a gestão plena da Assistência Social assim configurada:  

 

 

[...] o município tem a gestão total das ações de Assistência Social, sejam 
elas financiadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, mediante 
repasse fundo a fundo, ou que cheguem diretamente aos usuários, ou, 
ainda, as que sejam provenientes de isenção de tributos, em razão do 
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEAS (MDS, 
2010, p. 06). 

.  

 

Nesse nível, o gestor tem a responsabilidade de organizar a Proteção 

Social Básica e Especial, objetivando prevenir as situações de risco e 

vulnerabilidade, além da violação de direitos no âmbito do município. 

A realidade evidenciada neste capítulo acerca do RN e dos municípios de 

Assú e Mossoró, particularmente no que se refere aos processos de municipalização 

da Política de Assistência Social, vem estabelecer as bases das reflexões acerca da 

institucionalização desta política no âmbito dos municípios citados, contribuindo para 

identificar e evidenciar seus limites e possibilidades, bem como as condições para a 

sua afirmação como Política Pública de Direitos. 



253 

 

 

 

4 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS 

MUNICÍPIOS DE ASSÚ E MOSSORÓ/RN: A ÓTICA DOS USUÁRIOS 

 

O percurso da presente pesquisa até aqui esboçou o quadro teórico de 

referências para explicação dos dados empíricos e anunciou o ambiente no qual se 

realizava a Política de Assistência Social, objeto deste estudo, construindo dados 

para a compreensão da realidade socioeconômica que molda as relações da disputa 

pela institucionalização da Assistência Social como Política Pública, particularmente 

nos município de Assú e Mossoró/RN, campo empírico desta pesquisa. 

Destaca-se nesse processo, a construção das referências para Avaliação de 

Efetividade da Assistência Social, tendo como uma das categorias balizadoras, o 

conceito de Amartya Sen (1993, 2000) de efetivações, bases da compreensão, no 

presente estudo, do sentido das Políticas Públicas e, notadamente, da Assistência 

Social como elemento que contribui com a expansão de capacidades e liberdades 

dos indivíduos, seus usuários. 

No processo de construção desta Tese, buscou-se as bases referenciais 

para ancorar a percepção da Assistência Social como um elemento do 

Desenvolvimento e, considerou-se Avaliação de sua Efetividade, centrada na 

identificação das efetivações que promovem na vida de seus usuários, como 

elemento de enriquecimento da vida. Isso significa considerar a Avaliação de 

Efetividade pela Expansão das Capacidades e Liberdades.  A partir dessa posição 

definiu-se a Assistência Social como um elemento do Desenvolvimento, ou seja, 

uma aliada no processo de melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, seus 

usuários, possibilitando-lhes, por menor que seja o grau ou escala efetivações em 

suas vidas. 

Nesse capítulo, busca-se demonstrar o processo de construção e a 

aplicação dessa proposta, a partir do registro do percurso teórico-metodológico da 

pesquisa, do detalhamento da proposta de avaliação de efetividade pela expansão 

de capacidades e liberdades e sua verificação empírica no estudo das Políticas de 

Assistência Social em Assú e Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte.  
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4.1 QUESTÕES TEORICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa de Avaliação de efetividade da Política de Assistência 

Social nos municípios de Assú e Mossoró/RN realiza-se a partir da compreensão de 

que a efetividade da Assistência Social como Política Pública está relacionada com a 

sua contribuição na expansão das capacidades e liberdades, uma vez que gera 

efetivações na vida de seus usuários. Tais efetivações se expressam na melhoria da 

qualidade de vida e são visíveis pelos seguintes indicadores: a) Renda e Acesso a 

bens e serviços; b) Inserção comunitária; c) Mobilidade socioespacial; d) Acesso as 

demais Políticas Públicas. Esses indicadores representam dimensões de aspectos 

da liberdade de segurança protetora, entendida por Sen (2000) como direito à 

proteção social para redução de privações, dentre elas, as determinadas pela 

pobreza e miséria. 

Os indicadores expostos possibilitam identificar e afirmar as efetivações 

consideradas como mais significativas para a vida dos usuários da Política de 

Assistência Social, demonstrando que não é qualquer impacto/efeito gerado por essa 

Política que se constitui em uma efetivação capaz de expandir capacidades e 

liberdades, mas aquelas balizadas pelos indicadores propostos. Nesse sentido, os 

indicadores contribuem tanto para identificar as efetivações quanto para definir a 

efetividade da política, haja vista que possibilitam aferir impactos e definir com esses, 

o grau da expansão de capacidades e liberdades. Esses indicadores de efetivações 

e efetividade balizaram a coleta e análise dos dados empíricos, orientando a 

pesquisa documental e a revisão da literatura realizada e sustentaram o atendimento 

aos objetivos propostos e a verificação da hipótese definida na presente pesquisa. 

Registra-se que se utilizou privilegiadamente a abordagem qualitativa como a 

abordagem mais adequada para identificação dos impactos/efeitos, em termos de 

efetivações, na vida dos usuários da Assistência Social dos municípios de Assú e 

Mossoró/RN. Ainda como recurso metodológico recorre-se a métodos quantitativos, a 

partir da utilização de dados indiretos, que foram coletados como forma de ampliar a 

leitura tanto do campo empírico como do fenômeno estudado. 

Richardson (2008) ressalta a condição da pesquisa do tipo qualitativa, de 

possibilitar a investigação e análise crítica dos fenômenos sociais a partir da sua 

contextualização histórica e sua construção social, revelando especificidades, 
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aparência e essência, utilizando, portanto, a lógica dialética, que uma vez aplicada, 

permite reconhecer a especificidade histórica e a construção social dos fenômenos 

existentes, para que se possa agir conscientemente para transformação e satisfação 

das necessidades. Nessa direção, também vale ressaltar a afirmativa de Minayo 

(2008) sobre a  compreensão do sentido e da visão de mundo dos indivíduos, a partir 

da expressão de suas atitudes, crenças e comportamentos e ações possibilitadas 

pelas pesquisas de tipo qualitativo. 

Para efetivação desta Tese definiu-se os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

a) Revisão de Literatura sobre a temática Desenvolvimento, Políticas 

Públicas, Políticas Sociais Públicas, Avaliação de Políticas Públicas e Política de 

Assistência Social no Brasil, objetivando construir um quadro de referência teórico 

para análise dos dados empíricos e confirmação ou não da hipótese e da Tese. 

b) Pesquisa Documental junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome  e Secretarias/Gerências Municipais de Desenvolvimento Social 

dos municípios de Assú e Mossoró/RN, bem como junto aos Conselhos Municipais 

de Assistência Social (CMAS) dos municípios citados, acerca do objeto de estudo e 

do campo empírico, tendo em vista a descrição e a construção de quadro informativo 

sobre o fenômeno estudado e seu ambiente de realização. 

c) Pesquisa de Campo que se constituiu na realização de Grupos Focais com 

usuários da Assistência Social em Assú e Mossoró, definidos a partir dos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), territorialmente referenciados e 

implantados no período de 2004 e 2008. Utilizou-se ainda de entrevistas 

semiestruturadas com gestores municipais da Assistência Social, como também de 

observações participantes em atividades e eventos, tanto no campo da gestão, 

quanto no atendimento à demanda de usuários, relacionados à Assistência Social. 

Para uma melhor compreensão do processo metodológico da pesquisa e de 

seus resultados e produtos passa-se a registrar o detalhamento de sua realização. 

A Revisão da Literatura além de construir o quadro de referência teórico e a 

descrição do campo empírico e do objeto de estudo explicitado nos capítulos 

anteriores, teve como momento relevante a construção dos indicadores de avaliação 

que se constituem um dos elementos diferenciais do presente estudo, sobretudo por 
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dar sentido à Avaliação de Efetividade pela Expansão de Capacidades, 

proposta/produto desta Tese. 

Para a construção de indicadores tomou-se como referências as discussões 

de Jannuzzi (2006) que define indicador social como 

 

 

[...] uma medida em geral quantitativa dotada de significado social 
substantivo, usada para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 
pragmático (para formulação d e política).É um recurso metodológico, 
empiricamente aferido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 
social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 
(JANNUZZI, 2006, p. 15).  

 
 
 

Nessa perspectiva, o indicador constitui-se em um instrumento capaz de 

operacionalizar um conceito em termos de sua verificação/aferição em uma dada 

realidade. Constitui-se no caso de aplicados à Avaliação de Políticas Públicas e 

Sociais Públicas, em uma medida de aferição de valor dos seus impactos e efeitos, 

constituindo-se ainda, no âmbito da pesquisa acadêmica “[...] o elo entre os modelos 

explicativos da teoria Social e as evidências empíricas dos fenômenos sociais 

observados” (JANNUZZI, 2006, p. 15). Assim, seguindo essa assertiva, tentou-se 

construir referências para a aferição/verificação do conceito de efetivações e 

efetividade, aplicadas à Avaliação de Efetividade da Política de Assistência Social 

nos municípios pesquisados, cujo detalhamento será apresentado em item 

específico. 

A Pesquisa Documental privilegiou a consulta aos arquivos das prefeituras 

municipais de Assú e Mossoró, especialmente nos órgãos responsáveis pela gestão 

da Assistência Social (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Assú e 

Gerência de Desenvolvimento Social do Município de Mossoró), bem como junto aos 

Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) desses municípios. Coletou-se 

dados também junto a sites dos governos Federal, Estadual e Municipal, esferas de 

realização da Assistência Social, dentre esses o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome (MDS), sites das Prefeituras Municipais de Assú e 

Mossoró,bem como, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)  além da 

consulta a organizações de produção de dados acerca da realidade nacional e 

estadual como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), incluindo sua 
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seccional do Rio Grande do Norte, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

(IPEA) e a Federação das Industriais do Rio Grande do Norte (FIERN).  

Nesse processo, foram levantados, selecionados, catalogados e consultados 

documentos tais como legislações, resoluções, relatórios de gestão e de 

conferências, planos municipais, correspondências enviadas e recebidas, atas de 

reuniões, folders de divulgação de serviços e de atividades, dentre outros, 

possibilitando um conjunto de referências fundamentais para a construção e 

sistematização acerca da Assistência Social e seu ambiente no Brasil, RN e 

municípios campos empíricos da pesquisa. 

Os documentos foram selecionados a partir de sua vinculação direta com os 

seguintes temas: Diagnóstico sócio-econômico-cultural do RN e dos municípios de 

Assú e Mossoró, Política de Assistência Social e Desenvolvimento, que estavam 

organizados e catalogados como Legislação, Registros Históricos, documentos 

oficiais de realização da Política municipalizada/descentralizada da Assistência 

Social. Desses documentos, foram selecionadas as informações mais significativas 

para a pesquisa e construção do texto desta Tese. 

Na Pesquisa de Campo, entendida como a coleta direta de dados junto aos 

sujeitos da pesquisa, destacam-se três momentos e técnicas: os Grupos de Foco ou 

Focais, as entrevistas com gestores e a observação participante em eventos. Cada 

técnica e momento forneceu rico material para análise ao mesmo tempo em que 

desnudava a realidade da institucionalização da Assistência Social como Política 

tanto em termos de formatação em cada espaço/território, como de 

apreensão/percepção da população usuária envolvida/inserida nessa e dos gestores 

da política municipalizada. 

Os Grupos de Foco ou Focais como técnica de pesquisa social, constituem-

se na reunião de pequeno grupo, entre 4 e 12 pessoas do público alvo da 

investigação, em um mesmo ambiente, com objetivo de discutir tema específico. 

Nessa técnica, o diálogo, as falas dos sujeitos, conceitos, impressões e concepções 

apresentadas sobre o tema proposto, possibilitam a troca de experiências entre os 

depoentes/participantes, potencializando o confronto e a comparação de informações 

e dados, que por sua vez, ampliam as suas possibilidades de leitura, apreensão e 

visão do fenômeno estudado (CRUZ NETO, MOREIRA e SUCENA, 2002; FLICK, 

2007). 
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Essa técnica é considerada por Flick (2007) como uma técnica de baixo 

custo que possibilita rica coleta de dados, uma vez que, estimula seus 

participantes/respondentes a lembrarem-se de acontecimentos, ultrapassando assim, 

os limites da resposta de um único entrevistado. Citando Patton complementa que o 

Grupo de Foco constitui-se em uma  

 

 

Técnica qualitativa de coleta de dados altamente eficiente, [que fornece] 
alguns controles de qualidade sobre a coleta de dados, visto que os 
participantes tendem a controlar e compensar um ao outro, eliminando, 
assim, opiniões falsas ou radicais [...] e é razoavelmente fácil avaliar até que 
ponto existe uma opinião compartilhada, relativamente consistente [...] entre 
os participantes (PATTON apud FLICK, 2007, p. 125). 
 
 
 
 

Esse raciocínio explicita a concentração da coleta de dados na fala e no 

diálogo do/entre os participantes/depoentes, estabelecendo as múltiplas 

possibilidades de abordagem e verificação das informações, opiniões e conceitos 

presentes na sessão de Grupo Focal. Ressalta-se que nesta técnica a “fala” dos 

indivíduos respondente/participante é valorizada em seu conjunto, dado a troca de 

opiniões e percepções, as realidades vivenciadas e as possibilidades de correção de 

informações e opiniões, o que possibilita uma maior veracidade dessas, além da 

identificação e complementação de opiniões e informações compartilhadas.  

É interessante ressaltar, ainda, aspectos da metodologia dos Grupos Focais, 

como condição para compreensão de pesquisa e de seu funcionamento. Observa-se 

que a técnica de Grupos Focais tem como principal elemento trabalhar com a 

reflexão expressa através da “fala”, da “fala em debate”. Nessa direção o “Roteiro de 

Debate” é o parâmetro do mediador para conduzir o Grupo Focal, tendo como meta 

principal coletar informações através do debate, não tendo como regra a 

singularidade ou a convergência de opiniões. Observa-se ainda que uma sessão de 

Grupo Focal deve ser composta de no mínimo 4 (quatro) e no máximo 12(doze) 

pessoas, com tempo de duração de 1 (uma) a 2 (duas) horas, sendo de 15 (quinze) a 

20 (vinte) minutos para cada questão e, ao final, pelo menos 1(um) minuto para que 

os participantes opinem sobre o evento. O local para realização dos Grupos Focais 

deve ser tranquilo e de fácil acesso, bem como deve ser criado em sua realização 
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um ambiente de cordialidade, confiança e confraternização (CRUZ NETO, MOREIRA 

e SUCENA (2002). 

A técnica de Grupos Focais, segundo os autores, congrega papeis muito 

definidos aos seus operadores, no mínimo dois pesquisadores, englobando 6 

funções realizadas em dois macromomentos: Durante o Grupo e Pós-Grupo, cujo 

detalhamento pode ser visualizado no quadro abaixo: 
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QUADRO 33 – Momentos, funções e atribuições nos Grupos Focais. 

Macromomentos Funções  Atribuições 

Durante o Grupo MEDIADOR A função-chave da técnica. É responsável pelo início, pela 
motivação, pelo desenvolvimento e pela conclusão dos 
debates, sendo a única que neles deve intervir e que pode 
interagir com os participantes. A qualidade dos dados e das 
informações levantados no GF está intimamente vinculada a 
seu desempenho, que se traduz (a) no favorecimento da 
integração dos participantes; (b) na garantia de oportunidades 
equânimes a todos; (c) no controle do tempo de fala de cada 
participante e de duração do GF; (d) no incentivo e/ou 
arrefecimento dos debates; (e) na valorização da diversidade 
de opiniões; (f) no respeito à forma de falar dos participantes; e 
(g) na abstinência de posturas influenciadoras e formadoras de 
opinião. 

RELATOR Sua atribuição é a de anotar as falas, nominando-as, 
associando-as aos motivos que as incitaram e enfatizando as 
idéias nelas contidas. Deve registrar também a linguagem não- 
verbal dos participantes, como, por exemplo, tons de voz, 
expressões faciais e gesticulação. O material produzido não 
precisa ser a transcrição literal das falas - pois essa tarefa 
cabe a outras funções - mas sim um rol de posturas, idéias e 
pontos de vistas que subsidiarão as análises posteriores 

OBSERVADOR Função que tem como objetivo analisar e avaliar o processo de 
condução do Grupo Focal, atendo-se aos participantes 
isoladamente e em suas relações com o Mediador, Relator e 
Operador de Gravação. Suas anotações devem ter como meta 
a constante melhoria da qualidade do trabalho e a superação 
dos problemas e dificuldades enfrentados, adotando como 
ponto de partida (a) se cada participante sentiu-se à vontade 
diante dos profissionais; (b) se houve integração entre os 
participantes; (c) se eles compreenderam corretamente o 
intuito da pesquisa e (d) a forma como as funções de 
Mediador, Relator e Operador de Gravação foram exercidas. 

OPERADOR DE 
GRAVAÇÃO 

Função destinada à gravação integral – de acordo com o 
equipamento disponível - dos debates. 

Pós-Grupo TRANSCRITOR 
DE FITAS 

Geralmente encarada como acessória ou mesmo subalterna, 
essa função também é importante, pois, se não for bem 
executada, pode alterar a fala dos participantes, o que causará 
sérios danos ou mesmo inviabilizará a correta análise das 
informações obtidas. A transcrição deve ser a mais fiel 
possível, eximindo-se de interpretações, “limpezas de texto” ou 
“copidescagem” das falas. Todos os erros de linguagem, bem 
como as pausas nos diálogos, devem ser mantidos e 
assinalados para que a análise seja a melhor possível 

DIGITADOR Assim como a anterior, essa função tem, em vários casos, seu 
valor erroneamente minorado. Sua atribuição é a de transpor 
todos os dados, manuscritos ou não, sistematizados, 
codificados ou gravados para um programa de computador, 
utilizando o software mais apropriado e que forneça o resultado 
desejado. 

Fonte: Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002). Sistematizado pela autora. 

 

Esses macromomentos, funções e atribuições dos pesquisadores 

responsáveis pela condução do Grupo Focal pelo manuseio dos dados levantados 

permitem uma visão dos procedimentos básicos para boa aplicação da técnica, 
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podendo, no entanto, ser readaptados em função tanto do número de pesquisadores 

responsáveis quanto pelas condições objetivas da realização das sessões, 

vinculadas a infraestrutura do ambiente e de equipamentos de registro a serem 

utilizados, entre outros aspectos.   

A prática da técnica exige, também, a criação de um ambiente de 

cordialidade, a recepção aos participantes de maneira mais informal possível e a 

organização dos assentos de forma circular para que todos se vejam e sintam-se à 

vontade para expor suas visões e opiniões sobre o tema definido. Nesse processo o 

mediador exerce o papel de conduzir o grupo, abrindo a sessão, introduzindo o tema 

da discussão, pautando a questão chave, solicitando comentários e encerrando com 

os agradecimentos aos participantes/depoentes. 

Registra-se que na introdução da sessão, o mediador deve observar os 

seguintes passos: (a) apresentar a equipe de pesquisa presente; (b) esclarecer os 

objetivos do estudo e do grupo focal; (c) consultar os participantes sobre a gravação 

das discussões, lembrando que as fitas não serão divulgadas e servirão apenas para 

facilitar a análise das informações com o conhecimento e autorização dos 

participantes; (d) destacar a importância da participação de todos nos debates; (e) 

explicar o que será feito dos dados após o fechamento de todos os grupos; (f) 

convidar os participantes a apresentarem-se rapidamente.  

Tanto ao iniciar e especialmente no encerramento da sessão do Grupo 

Focal, o pesquisador mediador deve ressaltar aos participantes a destinação final 

dos dados e materiais coletados, bem como que são garantidos o sigilo absoluto das 

informações fornecidas, sendo o banco de dados apenas de acesso ao pesquisador 

responsável. Aos participantes/depoentes deve ser esclarecido também que  

 

 

[...]Os dados e informações só devem ser utilizados no âmbito da Pesquisa 
e divulgados, com o consentimento dos participantes, através de seus 
relatórios oficiais ou de artigos e publicações científicas assinadas pelos 
Pesquisadores envolvidos, que visem, exclusivamente, contribuir para o 
debate científico e o enfrentamento das questões investigadas”. (CRUZ 
NETO,  MOREIRA e SUCENA,  2002, p. 24-25). 
 
  

 

Com esses procedimentos e esclarecimentos têm-se maior segurança na 

aplicação da técnica e maior confiabilidade na relação depoentes/participantes e 
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pesquisadores, em especial na liberdade de expressão e informações reais e 

verdadeiras. 

Fundamentada nessa perspectiva e com objetivo de identificar as efetivações 

nas vidas dos usuários, a partir da inserção deles na Política de Assistência Social, 

bem como avaliar a Política de Assistência Social no âmbito municipal, realizou-se na 

presente pesquisa 5 (cinco) Grupos de Foco, sendo 4 (quatro) no município de 

Mossoró112 e 1(um) no município de Assú113, que envolveram 35 (trinta e cinco) 

participantes. Para dar cabo desse procedimento e organização dos sujeitos tomou-

se como referência os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e sua 

territorialidade, conforme explicitado no quadro abaixo: 

 

QUADRO 34 – Áreas de realização dos Grupos de Foco 

Município CRAS TERRITÓRIO  DE ABRANGÊNCIA 

Mossoró Santo Antônio/ 
Independência 
 

Santo Antônio, Bom Jardim, Paredões, Barrocas, Estrada da Raiz, 
Loteamento Portal do Oeste e Loteamento Guararapes.  
Santo Antônio, Barrocas e Bom Jardim, a Leste, a Rua Nemézio 
Menezes no loteamento Santa Helena. 
 

Abolição Setores abolicionais I, II, III e IV, Conjunto Santa Delmira I e II, 
Conjunto Resistência, Conjunto Redenção, Conjunto Rosalba Ciarline 
(Parque das Rosas), Conjunto Integração, Conjunto Promorar, 
Loteamento Três Vinténs, Loteamento Itatiaia, Loteamento Cidade 
Nova, Loteamento Pousada das Termas, Loteamento Nova Florânia, 
Parque Girassol, Favela do Fio, Favela do Abolição IV, Favela dos 
Sem Terra, Favela do Cigano. 

São Manoel Alto de São Manoel (Inocoop), Alagados; Dom Jaime Câmara (Conj. 
Nova Vida, IPE, Parque das Rosas); Planalto 13 de Maio (Planalto, 
conj. Liberdade I, Papouco, Alameda); Rincão (Conj. Vingt-Rosado, 
Geraldo Melo); Pinto; Costa e Silva (Ulrick-Graff, Campus 
Universitário, e loteamentos); Ilha de Santa Luzia; Alto de Sumaré 
(Sumaré, conj. Liberdade II, Conj. Liberdade I, Alameda dos 
Cajueiros). 

Quixaberinha Bairros Boa vista, Doze anos, Aeroporto I e II, Lagoa do Mato, Alto do 
Xerém, Alto da Conceição, Bom Jesus, Belo Horizonte, Itapetinga, 
Bom Pastor, Forno Velho, Dix-sept Rosado e Nova Betânia 

Assú CRAS 1 Todo o município de Assú. 

Fonte: Coleta direta de dados. 
 

Os participantes dos Grupos de Foco foram selecionados a partir do cadastro 

existente nos Centros de Referência da Assistência Social de Mossoró e Assú, de 

forma aleatória, num total de 20 pessoas, por Centro de Referência. 

                                                 
112

 À época da pesquisa existiam 5 (cinco) CRAS em Mossoró, distribuídos nas quatro zonas da 
cidade (Norte, sul, leste e oeste). Devido a proximidade e certa identidade de território de abrangência 
entre os CRAS do bairro Santo Antônio e o CRAS do bairro Independência, resolveu-se realizar 
apenas o Grupo de Foco no CRAS do bairro Santo Antônio. 
113

 À época da pesquisa existia em Assú apenas um CRAS, denominado de CRAS 1, que atendia à 
demanda do Município tanto da zona rural quanto da zona urbana. 
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O processo de mobilização em Mossoró ocorreu com o envio de carta 

convite explicitando a atividade, os objetivos da pesquisa, o local e hora de 

realização do Grupo de Foco (GF). Em Assú, dado as particularidades locais, foram 

realizados convites as participantes do Grupo de Mulheres Rural e Urbano, 

organizado no CRAS, com objetivo de discutir e avaliar as ações implementadas. 

Em Mossoró as cartas-convite foram entregues “em mãos” aos usuários da 

Assistência Social, selecionado por um sistema de mototaxi114, com confirmação de 

recebimento. Registrou-se um significativo número de cadastro com erros de 

endereço e ou desatualizados. Do total de 80 (oitenta) cartas enviadas, 16 

(dezesseis) não foram entregues, sendo 2 (duas) por mudança de endereços e as 

demais não localização por erro de registro. Em Assú os convites foram realizados 

nas reuniões do grupo e através de contatos domiciliares realizados por membros da 

equipe do CRAS. 

Os Grupos Focais realizados tanto em Assú quanto Mossoró buscaram 

seguir os procedimentos indicados pela literatura, tendo sido providenciados, para 

realização das sessões, ambiente de fácil acesso aos usuários, em equipamentos 

públicos conhecidos pela população e com estrutura mínima de bom acolhimento, 

tais como sala reservada para a atividade, banheiros, local para lanche e 

confraternização, bem como se priorizou que fossem próximos às paradas de  

transportes coletivos .  

Participaram da realização dos Grupos ocais, especialmente em Mossoró, na 

condição de auxiliares de pesquisa, alunos e alunas  do Curso de Serviço Social da 

Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 

um total de 15 alunos/as, selecionados dentre os estagiários dos Centros de 

Referência de Assistência Social de Mossoró/RN e previamente treinados para 

aplicação da técnica115. 

Em Mossoró os Grupos de Foco foram realizados conforme quadro abaixo: 

 

 

                                                 
114

 Serviço de transportes de pessoas e encomendas, realizado por motoqueiros existentes 
legalmente no município de Mossoró/RN, amparado pela Lei Municipal 1.528/01. 
115

 Foram realizadas duas reuniões preparatórias com estudantes da Faculdade de Serviço Social da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, quanto à seleção de usuários a serem convidados 
para participação nos Grupos Focais e Locais de realização. Foi realizado um Treinamento no qual se 
discutiu o tema da pesquisa e textos para operacionalização da técnica. 



264 

 

 

 

QUADRO 35 – Locais de realização dos GFs/Mossoró, julho 2010 
 

CRAS DE 
REFERENCIA 

LOCAL DE REALIZAÇÃO GF Nº 
PARTICIPANTES 

Santo 
Antonio/Independência 

Escola Estadual Professor José Nogueira. Rua 06 de 
Janeiro, s/n, Santo Antonio. CEP: 59.611-070 

04 

Abolição IV CAIC ABOLIÇÃO IV (Escola Estadual Jerônimo Vingt 
Rosado).Rua Francisco Porfírio, s/n, Abolição IV. 
CEP: 59.614-130. 

07 

São Manoel  Centro de Referência da Assistência Social  – CRAS  
São Manoel. Rua Adolfo Rodrigues, 13, Bairro Alto de 
São Manoel, Mossoró/RN. CEP: 59.613-260. 

09 

Quixaberinha Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças. Rua 
Cândido Clementino de Barros, s/n, Aeroporto II. 
CEP: 59.607-545. 

07 

Fonte: coleta direta dados 
 
 

Avaliou-se que os locais selecionados para realização dos Grupos Focais 

(GFs) foram de fácil acesso e reuniam as condições objetivas necessárias para a 

atividade. Contou nessa avaliação o reconhecimento dos dirigentes das escolas 

sobre a valorização dessas como ambientes de articulação entre os equipamentos 

(Escolas/CRAS) e Políticas Públicas (Educação/Assistência Social) e do 

reconhecimento dos usuários desses locais, haja vista, boa parte deles serem 

usuários dessas escolas, especialmente as crianças e jovens dos Programas Bolsas 

Família, PETI e PROJOVEM  Urbano. 

Quanto ao número de participantes considerou-se dentro do previsto tanto 

para a eficácia da técnica, quanto referente às expectativas do atendimento aos 

convites, diante da difícil realidade que estes enfrentam referentes a deslocamentos, 

a liberação de trabalho e a ausência de uma prática de participação que limitam uma 

maior inserção nas ações coletivas e eventos da natureza do proposto. Nesse 

sentido, vale registrar, também, que os horários de realização dos Grupos Focais não 

foram satisfatórios para todos, apesar do reconhecimento de, dado as situações de 

violência na cidade de Mossoró e nos bairros de concentração dos CRASs, a 

realização de atividades à noite seriam totalmente esvaziadas. 

Em Assú, realizou-se um Grupo de Foco com mulheres participantes do 

grupo de acompanhamento e avaliação das atividades do CRAS1. O grupo citado 

era formado, basicamente, por mães de usuários beneficiários do Programa Bolsa 

Família provenientes das zonas rural e urbana de Assú que tinham atendimento 

regular e acompanhamento psicossocial no CRAS. 
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A escolha por esse grupo deveu-se ao fato das fragilidades da 

municipalização da Assistência Social em Assú e do próprio funcionamento do CRAS 

que passou, no período da pesquisa, por mudanças significativas e qualitativas em 

sua estruturação, funcionamento e gestão. Nesse aspecto, encontravam-se, por 

exemplo, dificuldades em acesso e conhecimento da lista de usuários para seleção, 

haja vista as informações estarem sendo reconstruídas pela gestão em curso, 

naquele momento. Escolhido esse grupo e feito convite aleatório aos seus membros 

para participação no Grupo Focal houve uma flexibilização do planejamento 

realizado, no sentido de possibilitar a realização da coleta de dados em tempo hábil 

ao cronograma da pesquisa. Participaram desta sessão de Grupo Focal 08 

pessoas/depoentes. 

Ressalta-se que a técnica de grupo focal foi rigorosamente observada e que 

o envolvimento e interesse das participantes, bem como a diversidade de 

proveniência de comunidades e bairros do município e a inserção na Política de 

Assistência Social possibilitaram um rico diálogo no e entre as participantes do grupo 

de foco. 

O processo de materialização dos grupos focais foi conduzido a partir das 

discussões de três questões chaves como pode ser observadas no quadro abaixo: 

  

QUADRO 36 - Questões norteadoras dos Grupos Focais de Assú e 
Mossoró 

 
QUESTÃO CHAVE 1 QUESTÃO CHAVE 2 QUESTÃO CHAVE 3 

VIDA DO USÁRIO ANTES DE 

ACESSAR A ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

. O que fazia; 

. Qual a renda; 

. Por onde circulava o sócio no 

município e entre municípios; 

.  De que e em que participava; 

. Que/Quais políticas acessava. 

 

VIDA DOS USUÁRIOS DEPOIS 

DE ACESSAR A ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

. O que fazia; 

. Qual a renda; 

. Por onde circula o sócio no 

município e entre municípios; 

.  De que e em que participa; 

. Que/Quais políticas acessa. 

 

AVALIAÇÃO DA VIDA DEPOIS 

DE ACESSAR A ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

. Vida melhorou, em que; 

. Vida piorou, em que; 

. O que passou a fazer/sentir 

diferente depois que acessou a 

assistência sócia;. 

.O que acha da sua situação hoje. 

.O que conhece da Assistência 

Social no município; 

. O que acha da Assistência Social 

no município 

 

As sessões foram abertas pelo mediador/pesquisador responsável, seguindo 

as orientações gerais da literatura, com apresentação da pesquisa, os 

agradecimentos pela presença e a colocação das questões chaves de discussão, 
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sempre valorizando, como prevê a técnica, o dialogo e a livre expressão dos 

presentes. Essas questões apresentadas foram exaustivamente discutidas nos 

grupos, sendo também ampliadas por depoimentos pessoais de situação de vida 

diversas. Isso ajudou a construir um quadro de referência significativo para uma 

maior apreensão do cotidiano dos usuários da Assistência Social. 

Nas experiências de realização dos Grupos Focais em Mossoró e Assú, 

verificou-se fragilidades do uso da técnica para objetivação plena do proposto que 

era identificar as efetivações e a efetividade da Política de Assistência Social 

acessada, em um plano mais geral e coletivo, dado o caráter complexo da política 

municipalizada, sua variedade de programas, projetos e ações, sua transversalidade, 

o que dificultou objetivar o sentido da Assistência Social. No entanto, em termos da 

expressão mais individualizada sobre as efetivações geradas pelo acesso e inserção 

nessa Política, considera-se hoje, que talvez o uso do questionário pudesse ter 

possibilitado um maior foco nos resultados coletivos. Ressalta-se porém a eficácia da 

técnica em dar voz aos usuários e possibilitar de forma real a sua contribuição na 

condução da Política e das ações, quando se considera propriedade e qualidade das 

observações dos limites e possibilidades apresentados, o que leva afirmar o valor 

significativo dessa técnica na presente pesquisa. 

O momento de realização das entrevistas semiestruturadas com gestores 

municipais da Política de Assistencial Social teve como objetivo identificar a 

percepção e a avaliação destes sobre a Assistência Social realizada em seus 

municípios, identificando programas e ações mais significativos e seus impactos na 

vida local e, em particular, na vida dos seus usuários. 

A escolha pela realização de entrevistas semiestruturadas deveu-se ao fato 

de que estas se constituem em uma técnica na qual as questões são “[...] 

normalmente especificadas, mas o entrevistador está livre para ir além das respostas 

de uma maneira que pareça prejudicial para as metas de padronização e 

confiabilidade” (MAY, 2004, p. 148).   

Compreende-se que essa técnica valoriza as informações e dados dos 

entrevistados, colhe informações sistemáticas e ampliadas por complementos de 

percepções e visões sobre o tema, além da postura gestual do entrevistado, o que 

fornece um rico material para leitura, interpretação e análise dos dados coletados, o 

que possibilita, por sua vez, uma maior e melhor apreensão do fenômeno estudado. 
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As entrevistas semiestruturadas realizadas com as gestoras municipais da 

Assistência Social de Assú e Mossoró tiveram suas particularidades e singularidades. 

A gestora de Mossoró concedeu entrevista no momento de realização da VII 

Conferência Estadual de Assistência Social, realizada em Natal nos dias 06 e 07 de 

outubro de 2009, onde priorizou aspectos do processo avaliativo da Assistência 

Social em Mossoró/RN ressaltados na V Conferencia Municipal de Assistência 

Social, recém-realizada nos dias 29 a 30 de julho de 2009, na Igreja dos Santos dos 

Últimos Dias. Evidenciou ainda a centralidade da construção do SUAS e da  

Participação e Controle Social,  temas da referida Conferência. Em um ambiente 

propício para o debate e o embate das ideias da consolidação do Sistema Único da 

Assistência Social e da ampliação de espaços da percepção da Assistência Social 

como direito, evidenciou, de forma direta, a sua contribuição para o Desenvolvimento 

Local, apesar da percepção ser centralizada na predominante concepção econômica 

e de acesso à renda. 

No município de Assú, o processo de realização da entrevista com a Gestora 

da Assistência Social foi permeado de dificuldades, devido ao processo de mudança 

de gestão e de transição para instalação da nova gestão da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. Por tais motivos, encontrou-se dificuldades para contatar 

com as referidas gestoras. A gestora recém-empossada apresentava dificuldades em 

responder de imediato e com propriedade as questões, o que foi interpretado pelo 

fato de sua recente inserção na função e na temática da Assistência Social. Esse 

quadro de dificuldades impôs a necessidade de definição de um tempo para 

apreensão da dinâmica da realidade que se apresentava no Município a respeito da 

Assistência Social. Por isso, somente seis meses depois dos contatos iniciais, 

realizou-se a entrevista com a gestora da Assistência Social de Assú, o que se deu 

em um ambiente de instituição de novas iniciativas nessa área.  Nessa entrevista,  

valorizou-se visões inovadoras sobre o tema da Assistência, bem como do propósito 

de estimular a consolidação da Assistência Social municipalizada e de construir o 

Sistema Único de Assistência Social, nos moldes previstos na Política e na 

legislação, em âmbito local. 

Para ambas as entrevistas foi seguido um roteiro em que se abordava 

questões referentes à definição da Assistência Social, a sintonia dessa com a LOAS, 

a materialização da perspectiva apresentada no âmbito local, a percepção/visão de 
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Desenvolvimento e sua relação com a Assistência Social; principais programas, 

projetos e ações  desenvolvidos, além do estabelecimento de uma escala de 

avaliação da Assistência Social municipal. 

No município de Assú realizou-se também uma entrevista, visando a 

reconstrução histórica da Assistência Social local, com a gestora e com técnicos da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, haja vista as fragilidades de registro 

existentes no município. 

A observação participante foi realizada em eventos e atividades vinculadas à 

Assistência Social tanto em nível municipal quanto Estadual, especialmente em 

reuniões, palestras e Conferências municipal e estadual de Assistência Social, o que 

possibilitou verificar e compreender “[...] como os grupos se formam e funcionam e 

como as pessoas aprendem a desempenhar papeis.” (SELLTIZ, 1997, p .2). Nesse 

momento, utilizou-se do registro no caderno de campo. 

 Em síntese, pode-se afirmar que a Revisão da Literatura possibilitou a 

construção do quadro de referência teórico para análise dos dados empíricos, a 

construção de indicadores de avaliação de efetividade e a sistematização da 

proposta do presente estudo.   

A Pesquisa Documental possibilitou o conhecimento do processo histórico da 

institucionalização da Assistência Social como Política Social Pública, 

particularmente acerca da Política Nacional de Assistência Social de 2004 

(PNAS/2004), da construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de sua 

realização nos municípios de Assú e Mossoró/RN, além da construção de um 

quadro-diagnóstico acerca do campo empírico. Possibilitou, ainda, o levantamento da 

concepção de Desenvolvimento presente nos documentos emanados pelo Poder 

Público Municipal e vinculados à Assistência Social. 

Os Grupos Focais com usuários da Assistência Social em Assú e Mossoró, 

possibilitaram a identificação da percepção desses acerca da Assistência Social 

realizada no município e sua avaliação, além de ter possibilitado identificar, 

especialmente, os principais impactos/efetivações gerados em suas vidas a partir da 

inserção desses sujeitos na política. 

As entrevistas semiestruturadas com os gestores municipais da Assistência 

Social possibilitaram uma visão histórica do processo de municipalização da 

Assistência Social, o levantamento da percepção dos gestores a respeito do 
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desenvolvimento e do papel da Política de Assistência Social em âmbito municipal, 

bem como e uma sistematização das principais ações desenvolvidas. 

As observações participantes em atividades e eventos possibilitaram uma 

maior aproximação com as realidades municipais em termos de compreender os 

cenários e as disputas em torno das concepções de Assistência Social e de sua 

institucionalização enquanto Política Pública de Direito, em âmbito municipal, 

contraposta à visão, ainda presente, de assistencialismo. 

Se enquanto pesquisa qualitativa, com as técnicas expostas, esta Tese 

buscou “[...] uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características ou comportamento” (RICHARDSON, 2008, p. 90) e 

enquanto método de análise do material coletado, utilizou como referência a análise 

de conteúdo que pode ser entendida como:  

 

[...] um conjunto de instrumentos metodológicos que vem sendo 
aperfeiçoado e aplicado a discursos diversos. É um instrumento usualmente 
utilizado em investigações qualitativas e possui, como principais 
características metodológicas, a objetividade, sistematização e inferência. 
(RUSSO et al, 2008, p. 08). 

 
 

A análise de conteúdo como instrumento de estudo e análise em 

investigações do tipo qualitativo, tem sido utilizada na busca de melhor apreender 

uma comunicação ou discurso, extraindo seus aspectos mais relevantes. Como 

técnica que tem como objeto os estudos da linguagem, aplica-se, conforme já 

expresso, à descrição objetiva e sistemática  do conteúdo da comunicação, de forma 

que no presente estudo apresentou-se como pertinente nos processo de leitura e 

interpretação dos dados coletados em Grupos Focais e entrevistas, contribuindo para 

uma melhor compreensão do objeto de estudo e da temática (BARROS e LEHFELD, 

1990). 

No item que segue será discutida especificamente a proposta de Avaliação 

de Efetividade de Políticas Públicas pela Expansão das Capacidades e Liberdades. 

4.2 A AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE NA PERSPECTIVA DA EXPANSÃO DAS 
CAPACIDADES 
 
 
 



270 

 

 

 

A proposta de Avaliação de Efetividade de Políticas Públicas pela Expansão 

de Capacidades constitui-se na proposta de avaliação centrada no conceito de 

efetivações de Amartya Sen (1993). Fundamenta-se na compreensão de que as 

Políticas Públicas devem contribuir com a melhoria da qualidade de vida, 

especialmente de seus usuários, expandindo suas capacidades e liberdades, tendo  

como um dos seus fins, contribuir com efetivações, além de possibilitar o 

desenvolvimento da condição de agentes dos indivíduos, seus usuários. Nessa 

condição, as Políticas Públicas constituem-se em aliadas do Desenvolvimento. 

No entanto, nem todas as efetivações geradas pelas Políticas Públicas são 

significativas em termos de ampliar capacidades e liberdades, ou seja, contribuir com 

as possibilidades de escolhas e a consequente condição de agentes dos indivíduos. 

Para isso, apresenta-se a necessidade de priorização de efetivações enquanto 

definição de critérios e indicadores capazes de identificar, balizar e definir valor, das 

efetivações e, consequentemente, identificar aquelas de maior efeito/impacto positivo 

na vida dos indivíduos e que, aplicada a Avaliação de Políticas Públicas evidencie 

sua efetividade. 

Retoma-se aqui, para maior compreensão da presente proposta, o conceito 

de Sen (1993) de efetivações como as conquistas que os indivíduos realizam, para o 

seu bem-estar e qualidade de vida. As efetivações constituem-se na superação de 

privações e nesse sentido, definem a expansão de capacidades e liberdades e 

impulsionam o exercício da condição de agentes dos indivíduos. 

Nas palavras de Sen “[...] Uma efetivação é uma conquista de uma pessoa: é 

o que ela consegue fazer ou ser e qualquer dessas efetivações reflete, por assim 

dizer, uma parte do estado dessa pessoa” (1993, p. 317).  

Assim as efetivações ocorrem quando se supre a falta de um elemento 

constitutivo do modo de vida valorizado pelo individuo, ou seja, quando se remove 

uma privação e se contribui para que o indivíduo defina escolhas e modos de ser e 

viver, expanda assim, suas capacidades e liberdades. Ou melhor, toda remoção de 

privações ou limitações constitui-se em uma efetivação que gera outras efetivações e 

criam as condições e oportunidades de ampliação de liberdades e de possibilidades 

de escolhas, sejam materiais (comer, beber, vestir-se adequadamente, acessar 

Políticas Públicas, ter mobilidade espacial e social, participar da vida comunitária) ou 
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subjetivas (aumento autoestima, não envergonhar-se em público, afirmar-se como 

cidadão e sujeito portador de direitos). 

Nessa perspectiva, a combinação de várias e diferentes efetivações define 

os elementos constitutivos da vida valorizada pelos indivíduos em cada sociedade, 

que vão desde as efetivações/ conquistas básicas como alimentar-se até as mais 

complexas como desenvolver autoestima ou não envergonhar-se ao se apresentar 

em público (SEN, 1993). 

Quanto à Avaliação de Efetividade de Políticas Públicas e Sociais, retoma-se 

o afirmado por Arretche (2007, p. 32) que define essa tendência de avaliação, 

conforme já demonstrado, como:  

 

[..] o exame da relação entre a implementação de um determinado 
programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso 
em termos de uma efetiva mudança nas condições prévias de vida das 
populações atingidas pelo programa sob avaliação.  
 

 

A Avaliação de Efetividade pela Expansão das Capacidades busca articular a 

relação de causalidade entre mudanças sociais, qualidade de vida das pessoas, sua 

inserção/acesso à Política de Assistência Social. Isso significa afirmar que a 

Assistência Social gera efetivações significativas, as quais estão relacionadas 

diretamente à inserção do usuário na política, mostrando sua efetividade. Nessa 

direção, articulam-se os conceitos de Amartya Sen de efetivações com o de 

efetividade na Avaliação da Assistência Social, como forma também de visualizar 

essa política como uma aliada/elemento do Desenvolvimento.  

Chama-se a atenção para o fato de que a principal dificuldade metodológica 

da Pesquisa de Avaliação de Efetividade e dessa proposta particularmente, encontra-

se em demonstrar que os resultados encontrados, o êxito/sucesso ou o fracasso, 

estão relacionados aos produtos oferecidos pela Política em análise. Nesta Tese, 

buscou-se definir indicadores que pudessem dar conta de materializar o conceito de 

efetivações e, consequentemente, da efetividade da política. Para desenvolvê-la 

utilizou-se da literatura corrente sobre o tema como forma de apreender o conceito 

de indicadores, suas ideias chaves, propriedades, classificação, problema e 

possibilidades para a posterior construção de indicadores que dessem visibilidade a 

proposta do presente estudo. 
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Segundo Armani (2004, p. 58) um indicador   

  

[..] é um instrumento de medição usado para indicar  mudanças na realidade 
social que nos interessa. Ele é uma “régua” ou padrão que nos ajuda a 
medir, avaliar ou demonstrar variações em alguma dimensão da realidade 
relevante para os objetivos de um determinado projeto. Os indicadores 
fornecem evidências concretas do andamento das atividades, do alcance 
dos Resultados e da realização dos objetivos de um Projeto.  
 
 

  
O indicador constitui-se em um conjunto de parâmetros objetivos e 

mensuráveis capazes de operacionalizar conceitos e captar particularidades dos 

fenômenos sociais que não podem ser dimensionadas diretamente (HOLANDA, 

2010). 

Nessa mesma direção, Jannuzzi (2006) contribui afirmando que o indicador é 

uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado 

para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de 

interesse teórico (pesquisa acadêmica) ou programático (formulação de políticas). De 

modo semelhante, Kaiano (2002) também conceitua indicador como instrumento 

importante para controle de gestão, verificação e medição de eficiência e eficácia na 

administração privada e pública, que permite comparar situações entre localidades 

ou entre períodos diferentes de um determinado espaço territorial.  

Esses conceitos deixam entrever o indicador como um meio ou instrumento 

que materializa um conceito, permitindo mensurar determinados fenômenos em 

determinado espaço de tempo. Aí também se inscreve a ideia de que os indicadores 

podem/devem ser usados para verificar, demonstrar, observar e avaliar aspectos da 

realidade social, expressando juízo de valor, não substituindo, no entanto, os 

conceitos abstratos. 

Nesse debate cumpre adicionar, ainda, que os indicadores possibilitam aferir 

o êxito (sucesso) ou o fracasso de determinada política avaliada, tornando-se 

imprescindível a sua construção como forma de dotar o campo de conhecimento da 

Avaliação de Políticas Públicas no Brasil de avaliações mais consistentes e que a 

construção de indicadores deve levar em consideração ainda as condições de sua 

viabilidade, confiabilidade e relevância social, dentre outras propriedades desses 

sem, no entanto, deixar de observar problemas centrais que surgem quando, de sua 

construção, como as dificuldades de definir claramente o que se pretende medir, a 
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qualidade e precisão na produção das informações que comporão os indicadores e 

chama a atenção para a cautela e o cuidado na interpretação das informações 

disponíveis (HOLANDA, 2010). 

Leva-se ainda em consideração, no presente estudo, a classificação de 

indicadores de avaliação de projetos sociais apresentada por Armani (2004), qual 

seja:  

a) Indicadores operacionais que se constituem instrumentos de monitoria da 

evolução do projeto; 

 b) Indicadores de desempenho, que indicam se as situações, serviços e 

produtos planejados como resultados foram alcançados;  

c) indicadores de impactos, que se referem à contribuição do objetivo do 

projeto para alcançar um objetivo geral (superior, de maior alcance e mais 

complexo). 

 d) indicadores de efetividade, que buscam demonstrar até que ponto os 

objetivos do projeto foram alcançados. 

A proposta de avaliação desta Tese aproxima-se da classificação dos 

indicadores de efetividade proposta por Armani (2004) por buscar identificar a 

materialização da Assistência Social nos espaços territórios municipais a partir da 

realização de seus objetivos, materializados em efetivações, como condição para 

definir a sua efetividade como Política Pública. Ao mesmo tempo, aproxima-se 

também do conceito de efetividade social apresentada por Draibe (2001) e a sua 

aplicação dar-se no contexto da explicitação da “fala” dos atores envolvidos, no caso 

estudado, a Política de Assistência Social, com ênfase em seus usuários.  

Sendo assim, sugere-se nesta proposta a utilização de quatro indicadores 

principais, capazes de aferir o sucesso ou o fracasso de um programa ou política, 

centrados na identificação dos impactos, em termos de efetivações/conquistas, no 

sentido de ampliação (ou não), de escolhas de atividades e de modo de ser e viver  

dos seus usuários.  Nessa perspectiva, constituem-se em indicadores: 

 a) Renda e acesso a bens e serviços;  

 b) Inserção comunitária; 

 c) Mobilidade sócio-espacial; 

 d) Acesso a demais Políticas Públicas. 
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Esses indicadores, ancorados na proposta teórica apresentada na presente 

pesquisa, constituem-se dimensões/aspectos da liberdade de segurança protetora 

(SEN, 2002), compreendida como o direito à proteção social para redução de 

privações, dentre elas, as determinadas pela pobreza, miséria e exclusão . 

Os indicadores expostos permitem a identificação e dão materialidade as 

efetivações geradas a partir da inserção do usuário na Política de Assistência Social 

nos espaços territórios estudados e que podem ser aplicados a outras realidades 

sociais e Políticas Públicas. Eles possibilitam a definição da efetividade (ou não) da 

política, a aferição do seu êxito (sucesso) ou fracasso. 

O indicador renda e acesso a bens e serviços diz respeito à identificação 

da melhoria (aumento) de renda pessoal e familiar, bem como ao conjunto de bens e 

serviços acessados, conjunta e articuladamente.  

Já a inserção comunitária, corresponde à identificação da participação dos 

usuários da Assistência Social em organizações coletivas, tais como grupos de 

sociabilidade (idosos, Jovens, mulheres), igrejas e as atividades vinculadas a 

equipamentos sociais públicos, notadamente da política avaliada.  

A mobilidade sócio espacial refere-se à identificação da circulação dos 

usuários nos espaços municipais e intermunicipais, lugares e ambientes que 

conheceu e acessa/acessou, potencializados pela sua inserção na Assistência Social 

municipalizada. 

O acesso a demais Políticas Públicas constitui-se na identificação das 

políticas que passaram a ser acessadas pelos usuários, a partir da inserção na 

política avaliada. 

No presente estudo, essas noções são aplicadas ao exame da Política 

Nacional de Assistência Social,  realizada nos espaços territórios municipais de Assú 

e Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido criado para tanto, 

indicadores que se propõem a verificar e valorar as efetivações geradas na vida dos 

indivíduos a partir da inserção nessa política e, consequentemente, aferir a sua 

efetividade nestes espaços/territórios privilegiando, a fala de seus usuários. Assim os 

indicadores propostos constituem-se em balizadores das efetivações, ou seja, do 

valor/peso dessas na melhoria da qualidade de vida dos usuários da Assistência 

Social. Aplicados aos dados coletados junto aos usuários através de Grupos Focais 
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possibilitam desvendar a contribuição da Assistência Social na melhoria da qualidade 

de vida, portanto, na expansão de suas capacidades e liberdades. 

Nesta Tese os indicadores foram definidos levando-se em consideração a 

relação objetivos/resultados da Política de Assistência Social, os impactos na vida 

dos usuários, expressos pela própria fala destes, a partir da identificação dos 

elementos positivos da sua inserção na Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) municipalizada. Desse modo, a materialização dos objetivos da Política é 

condição para a definição de sua efetividade e dar-se quando se verifica na vida de 

seus  usuários  a presença dos indicadores propostos, ou seja, quando a inserção do 

indivíduo na política lhes possibilitou melhoria de renda, acesso a bens e serviços 

antes não acessados, condições de mobilidade no espaço/território municipal e 

intermunicipal, desejo e participação na vida comunitária e acesso às demais 

Políticas Públicas ofertadas no espaço/território municipal. 

Com isso tem-se verificadas/aferidas as efetivações realizadas, ao mesmo 

tempo em que, identificadas essas efetivações pode-se afirmar a efetividade da 

política, ou seja, que ela atende aos objetivos propostos alterando significativamente 

a vida de seus usuários. 

 Ao alterar positivamente a vida de seus usuários essa Política pode ser 

considerada um elemento do desenvolvimento porque os impactos gerados na vida 

das pessoas, as efetivações e sua efetividade lhe credencia para obtenção de status 

de Política Pública capaz de contribuir com a mudança social, com a ampliação de 

capacidades e liberdades de indivíduos a partir da remoção de elementos 

significativos que empobrecem as vidas dos indivíduos e, assim possibilitam uma 

ampliação de escolhas, capacidades e liberdades expressas também na sua 

condição de agentes, capazes de agir em busca de mudanças pessoais e coletivas. 

Registra-se nesta Tese que a proposta de Avaliação de Efetividade pela 

Expansão das Capacidades e Liberdades realiza-se priorizando os seguintes 

aspectos teóricos metodológicos: 

1. A ancoragem teórica da Avaliação de Políticas Públicas no conceito de 

desenvolvimento como liberdade e das Políticas Públicas como Estado 

em Ação, cujo objetivo é contribuir com a remoção de privações e 

ampliação de capacidades e liberdades dos indivíduos, seus usuários; 
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2. A construção de Indicadores de Avaliação de Efetividade ancorados no 

conceito de Amartya Sen de efetivações; 

3. A coleta direta de dados, impressões, visões e opiniões dos usuários, 

priorizando e garantindo a fala destes acerca da Política avaliada,  

4. A utilização da técnica de pesquisa social qualitativa de Grupos Focais 

(GF), como principal técnica de coleta de dados, uma vez que possibilita 

a valorização do diálogo e evidencia as “falas” dos usuários. 

5. A coleta de dados junto aos gestores municipais de Assistência Social via 

a realização de entrevistas semiestruturadas, direcionadas como forma 

de criar possibilidades de compreensão das condições de gestão e de 

percepção de elementos referentes aos impactos/efeitos da Política para 

os indivíduos, bem como de construir um diagnóstico e estabelecer 

parâmetros comparativos acerca da política avaliada. 

6. Sistematização de documentos capazes de evidenciar as trajetórias de 

institucionalização da política e de sua realização, como condição para a 

compreensão das particularidades e singularidades dos 

espaços/territórios onde essa se realiza. 

Nessa perspectiva, a catalogação e análise dos dados empíricos na presente 

proposta deu-se pela definição/identificação das efetivações e da escala dessas 

visões a partir da fala dos usuários, acondicionadas nas mudanças propostas, o que 

presume definir/identificar certo grau de positividade nos impactos e efeitos que 

podem ser denominados e reconhecidos como conquistas.  

As dificuldades de sua viabilidade encontram-se, como qualquer outra 

Pesquisa de Efetividade, em identificar a vinculação direta ou a relação causal entre 

a inserção na política e o resultado obtido, ou seja, o conjunto de efetivações 

conquistadas que precise o nível e o grau de efetividade da política. 

 Nesse sentido, propõe-se na proposta de Avaliação de Efetividade pela 

Expansão das Capacidades que a efetividade da Assistência Social seja balizada 

nos conjunto de efetivações identificadas na vida de seus usuários. Em outras 

palavras, que a relação objetivos/metas e os impactos gerados na vida dos 

beneficiários sejam percebidos sobre a ótica das efetivações ou do conjunto de 

conquistas possibilitadas aos sujeitos usuários partir da inserção nessa Política que 

contribuíram com a expansão de suas capacidades e liberdades, ou seja, com as 
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suas escolhas, com a definição de projetos, desejos, acesos, autoestima, circulação 

socioespacial, melhoria de renda, dentre outros aspectos que sejam identificados 

como elementos valorizados pelos sujeitos e significativos para a definição de 

melhoria de sua qualidade de vida. 

É necessário observar diante da complexidade da Política de Assistência 

Social, que envolve desde ações educativas a ações de transferência de renda e que 

opera em espaços/territórios diversificados, plurais e singulares, que não se trata de 

qualquer ação de Assistência Social que gera efetivações, mas aquelas que moldam 

e mudam a vida de seus usuários, identificadas a partir dos indicadores já expostos. 

Nessa direção é que se afirma a condição da geração de efetivações e que 

se inscreve a efetividade da Política. Sendo assim, essa Política não pode e não 

deve ser compreendia apenas como política de direitos, mas como política de direito 

que se materializa em espaços/territórios municipais e que contribui com o 

Desenvolvimento, se esse for entendido como melhoria da qualidade de vida, a partir 

da expansão das capacidades e liberdades de seus usuários, haja vista a 

compreensão central de que o Desenvolvimento é um compromisso com a liberdade, 

como nos afirma Sen (2000). 

Assim, ao identificar-se os Indicadores de Avaliação de Efetividade propostos 

tem-se, ao mesmo tempo, a identificação das efetivações e a possibilidade de 

compreensão do grau de efetividade da Política, seu êxito ou fracasso, como as 

condições para afirmação dessa Política como um elementos do Desenvolvimento. 

 

 

4.3 A EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ASSÚ E 
MOSSORÓ/RN 
 
 

Conforme demonstrado a avaliação da Política de Assistência Social nos 

municípios de Assú e Mossoró/RN no presente estudo pauta-se na tentativa de 

aplicação de proposta centrada na Avaliação de Efetividade pela Expansão de 

Capacidades, que por sua vez aplica conceitos de Amartya Sen à Avaliação de 

Políticas Sociais Públicas, particularmente à Assistência Social. Nestes termos 

busca-se aplicar os indicadores estabelecidos para avaliação das referidas políticas 

articulados com a identificação das efetivações na vida dos seus usuários.  

Para tanto, se definiu como central nesse processo de avaliação a fala de 
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seus usuários, a partir da compreensão de que valorizar como elemento avaliativo a 

fala dos sujeitos envolvidos, em particular os  beneficiários da Política de Assistência 

Social, amplia as possibilidades de identificação de limites e possibilidades da 

Política e da real expressão do impacto dessas na vida social e comunitária dos 

indivíduos seus usuários, pois materializa os indicadores e ressalta significados das 

efetivações e, consequentemente, da efetividade da referida Política, reunindo 

elementos significativos para os gestores locais e nacionais aliados aos diversos 

agentes individuais e coletivos envolvidos no processo de institucionalização da 

Assistência Social como Política Pública e oferecendo elementos para a redefinição 

de ações, objetivos e, de forma mais ampla, para ressignificarem e reelaborarem a 

política. 

Os Grupos Focais (GFs) constituíram-se nas principais fontes de coleta de 

dados e identificação das efetivações e, portanto, da efetividade da Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) nos municípios de Assú e Mossoró, condição para a 

sua denominação como elemento/aliada do Desenvolvimento. Para a sua 

realização, em item especifico, foi evidenciado os procedimentos realizados. Por sua 

importância nesta pesquisa, resolveu-se priorizar neste momento do trabalho, 

caracterizar os participantes/depoentes dos Grupos Focais e suas “falas” que foram 

interpretadas, a partir dos indicadores aplicados. 

Resgata-se aqui os indicadores trabalhados e os componentes da Proposta 

de Avaliação de Efetividade pela Expansão das Capacidades e Liberdades, quais 

sejam: 

 a) Renda e acesso a bens e serviços; 

 b) Inserção comunitária; 

 c) Mobilidade socioespacial;  

d) Acesso a demais Políticas Públicas 

Em termos de caracterização dos participantes/depoentes que participaram 

dos Grupos Focais, observa-se que dos 36 (trinta e seis), 32.(trinta e dois) são 

mulheres e apenas 04 (quatro) são homens, com idade variando entre 17 

(dezessete) a 78 (setenta e oito) anos e tempo de vinculação à Assistência Social 

entre 4(quatro) meses a 8 (oito) anos.  Desses, 03 (três) são da zona rural e 33 

(trinta e três) são da zona urbana, sendo que em Mossoró participaram somente 

pessoas da Zona Urbana. 
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 Com relação à renda familiar dessas pessoas, registra-se que alguns 

participantes/depoentes declararam não ter renda nenhuma e outros não 

declararam, fato que pode ser interpretado como estratégia comportamental gerada 

pela insegurança de que uma possível avaliação de sua situação socioeconômica, 

gerasse suas exclusões dos programas de Assistência Social a que estivessem 

vinculados. Da renda declarada, tem-se como maior renda 2(dois) salários mínimos 

e meio (cerca de R$ 1.325,00 reais) e menor renda 1/2 (meio salário) mínimo (R$ 

265,00 reais)116. Percebe-se que os participantes da Política de Assistência Social, 

do ponto de vista da renda, constitui o grupo social reconhecidamente pobre, com 

vida limitada por privações geradas por essa condição, que os exclui das condições 

de acessos a bens e consumo, além das estruturas de poder. 

 Quanto à caracterização, com relação à escolaridade e profissão tem-se 

registrado que os participantes/depoentes, em sua totalidade, são alfabetizados, 

tendo cursado no mínimo o segundo ano primário, conforme a antiga nomenclatura 

dos níveis de escolaridade, o que hoje corresponde ao ensino fundamental I. Quanto 

à profissão, registra-se o seguinte leque de profissões declaradas: agricultor(a), Do 

lar, doméstica, pescadora artesã, costureira, artesã, auxiliar de serviços gerais, 

faxineira, autônomo, manicure, comerciante e aposentada. Dentre essas profissões, 

predominou a declaração de domestica/Do lar (15 pessoas). Essa denominação 

serve tanto para identificar as pessoas que trabalham como empregadas 

domésticas, como as que cuidam de suas residências e famílias. 

Em se tratando de caracterizar a composição familiar dos 

participantes/depoentes dos Grupos Focais, tem-se que são famílias composta de 

no mínimo 2(duas) pessoas e no máximo 11(onze) pessoas, formadas 

principalmente por crianças, apesar de significativa presença de idosos. Registra-se 

ainda a constatação de diversos arranjos familiares tais como famílias formadas pela 

mãe e filhos, avós e netos e de vários parentes (irmãos, filhos, pais, avós) vivendo 

conjuntamente. 

Quanto à relação desses participantes com a Política Pública Social, 

destaca-se que a maioria (31,trinta e um) deles estão vinculados à Política de forma 

indireta, haja vista representarem os usuários diretos, filhos menores, inseridos nos 

Programas de Proteção Social Básica conforme já evidenciado. Nesse sentido, 

                                                 
116

 À época da pesquisa o valor do salário mínimo era de R$ 530,00 reais (Quinhentos e trinta reais). 
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considera-se usuários, os que usam direta e indiretamente a Política, ou seja, 

aqueles que respondem legalmente pelos inscritos nos programas, projetos e ações 

de Assistência Social. Nesse aspecto, ressalta-se, ainda, a particularidade dos 

usuários da Assistência Social entre capazes e os civilmente incapazes, dentre estes 

últimos, pode-se citar os menores de 18 (dezoito) anos, deficientes mentais e 

maiores de 65 (sessenta e cinco) anos.   

Os participantes/depoentes dos Grupos Focais vinculam-se à Assistência 

Social a partir da inserção em programas educativos auxiliares e articulados aos 

programas de transferência de renda, bem como grupos educativos de idosos, de 

atividades lúdicas e de geração de renda, além do programa de transferência de 

renda específico da Assistência Social, o Beneficio de Prestação Continuada(BPC), 

conforme se demonstra no quadro abaixo: 

 

QUADRO 37 – Programas, projetos, ações acessadas pelos participantes dos 
Grupos Focais de Assú e Mossoró 

 

Município Programas, projetos, ações acessadas 

Mossoró  Bolsa família, 
PETI 
PROJOVEM Adolescente 
Atendimento Psicossocial 
Grupo de Idosos 
Cursos capacitação(CRAS) 

Assú  Bolsa Família 
Benefício de Prestação Continuada(BPC) 
Cestas Básicas 
Atendimento Psicossocial. 
Grupo de Mulheres 

        Fonte: Coleta Direta de dados. 

 

Percebe-se no quadro o leque variado de programas, projetos e ações 

acessadas, dentre esses os articulados via Centros de Referências da Assistência 

Social (CRAS) e os de relação direta Governo Federal/Usuários (transferências de 

renda), cujo acesso dar-se via cadastro municipal, sem haver obrigatoriedade direta 

de envolvimento em ações ofertadas localmente, como o Bolsa Família e o Benefício 

de Prestação Continuada. 

No quadro tem-se um exemplo da complexidade da Política de Assistência 

Social e da diversidade dos participantes/depoentes, considerando o número de 

envolvidos e a quantidade e de programas, projetos e ações citados. Alguns dos 

participantes/depoentes inserem-se, inclusive, em mais de um deles o que induz a 
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dimensionar as dificuldades de materialização em termos quantitativos de uma 

avaliação da Política de Assistência Social. Daí o sentido e significado da avaliação 

qualitativa focada nos usuários, como forma de apreender a diversidade, identificar 

efetivações, perceber o significado para esses da inserção na Política em apreço. 

A pesquisa buscou abranger um público usuário que contemplasse diversas 

áreas geográficas (bairros e comunidades) das cidades de Assú e Mossoró. Como 

forma de dar visibilidade a cobertura da pesquisa a partir da proveniência dos 

depoentes, apresenta-se no quadro abaixo a distribuição destes no espaço 

território/municipal, a partir da identificação dos bairros/comunidades em que 

habitam. 

 

QUADRO 38 – Proveniência dos depoentes/participantes dos GFs Em Assú e 
Mossoró, 2010 

. 

MUNICÍPIO CRAS DE 
REFERENCIA 

BAIRRO/COMUNIDADE DO DEPOENTE 

MOSSORÓ SANTO ANTONIO Santo Antonio 

SÃO MANOEL São Manoel e Planalto 13 de Maio. 

ABOLIÇÃO Abolição IV 

QUIXABEIRINHA Aeroporto e Belo Horizonte 

ASSÚ CRAS 1 Vertentes, Dom Elizeu, Frutilandia (Urbanos) Sítio Palheiros, 
Sítio Mendumbim, Sítio Nova Esperança (Rurais)  

Fonte: coleta direta de dados. 

 

Os bairros acima constituem-se em áreas de reconhecida fragilidade 

econômica e social e em ambientes de manifestação de diversas formas de 

privações. 

 Em Mossoró, os bairros Santo Antônio, Abolições, Alto de  São Manoel e 

Aeroporto compõem o grupo de bairros de maior concentração populacional. O 

bairro dos Abolições constitui-se em o de maior concentração populacional 

(10,64%), seguindo pelo bairro Alto de São Manoel (9,25%) , bairro Santo Antônio 

(8.7%) e bairro Aeroporto (5,85%) (COELHO, 2008).  

O bairro Santo Antonio constitui-se, no imaginário social e estatísticas locais, 

um bairro reconhecido pelos seus altos índices de violência. Seguido pelo conjunto 

habitacional ABOLIÇÃO IV, componente do bairro Abolições, área que, em seu 

entorno, congrega tanto o conjunto residencial Santa Delmira (I e II), de significativa 

presença da classe média, como a favela do fio, local de extrema pobreza. Os 

bairros Alto de São Manoel e Planalto 13 de Maio, também de grande concentração 
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populacional, são reconhecidos por congregar trabalhadores do comércio e da 

indústria do petróleo, bem como por aglutinar áreas de extrema pobreza de renda, 

bens e serviços com outras em melhores situações. O bairro Aeroporto e bairro Belo 

Horizonte seguem as características do bairro Alto de São Manoel. 

Aspectos de preconceito de proveniência em Mossoró foram revelados na 

pesquisa quando alguns participantes/depoentes, provenientes das áreas 

reconhecidas como favelas ou de regiões de violência, se colocavam como 

provenientes de outras áreas ou justificavam que moravam nessas, mais que não 

era no “centro” da violência, da pobreza. 

Registra-se a localização dos CRAS em Mossoró ,em locais que podem ser 

considerados como “portas de entrada” das áreas de maior vulnerabilidade social, 

com exceção do CRAS do bairro Independência e do CRAS bairro Quixabeirinha 

que se localizam no centro das áreas de maior fragilidade social. 

Em Assú, todos os participantes/depoentes, tanto rurais quanto urbanos 

revelaram a proveniência de áreas de risco e fragilidade social no âmbito municipal, 

apesar do CRAS 1, principal equipamento de suporte à realização da Assistência 

Social no município, localizar-se em área nobre da cidade, no bairro Centro, 

reconhecido como da classe média local. 

Ao se considerar a fala dos usuários da Assistência Social, tanto de Assú 

quanto de Mossoró, nos Grupos Focais, quando se observa o indicador Renda e 

Acesso a Bens e Serviços, um dos participantes/depoentes revela que: 

 

 

O Bolsa Família eu recebo. É o que eu tenho renda e posso fazer umas 
coisinhas, sem depender do aposento de minha mãe. Vivemos eu e meus 
dois filhos com minha mãe que tem 82 anos e é aposentada.  
 
 
 

Dimensionar o significado do acesso desse depoente, a partir da renda do 

Bolsa Família, a “coisinhas sem depender do aposento da minha mãe” torna-se 

instigante, no sentido de que se traduz em uma efetivação que perpassa tanto 

elementos de autoestima, de autonomia e independência pessoal e  de renda frente 

à  frágil realidade de se viver  inserida em privações condicionadas tanto pela 

dependência de outrem, quanto pela renda relacionada  à  aposentadoria de salário 

mínimo. As “coisinhas” tem o sentido de remoção de pequenas privações de acesso 
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que afetam relativamente o bem-estar deste depoente e seus filhos. Nessa direção, 

encontra-se também o depoimento que segue: 

 

 

Eu sustento ela com o Bolsa Família que recebo. Eu moro na casa de minha 
tia. Sou casada, mais sou separada. Eu tenho duas filhas mais é dividido,62 
reais pra cada. O pequeno não recebe. Eu me viro de todo jeito. 
 
 
 

Evidencia-se nesse depoimento a centralidade que tem a renda proveniente 

do Bolsa Família para dar base aos cuidados com  3 (três) crianças, amenizando 

privações e possibilitando dimensionar os significados dessas no que se reforça no 

enunciado “eu me viro de todo jeito”.  Esse grupo familiar vivencia também 

dependência de moradia, que por sua vez evidencia um arranjo familiar novo, 

diferente do expresso na fala anterior. O Bolsa Família constitui-se em elemento 

central, como se pode ver na fala que segue: 

 
 
 
O Bolsa família é minha renda. Minha filha participa do PROEJOVEM. Ela 
tem dificuldades de aprendizagem. Três anos que frequenta aqui. Tá 
começando a aprender a ler.  
 
 
 

Nesse enunciado tem-se outra dimensão que é a possibilidade de renda e a 

inserção no PROJOVEM, que contribui com o processo de aprendizagem do filho 

desse depoente, removendo uma privação, um limite ao  desenvolvimento 

intelectual, que mesmo pequeno, amplia as possibilidades do individuo beneficiado 

expresso pela alfabetização e podendo contribuir com seu posterior acesso a 

melhores resultados escolares. 

Nas afirmações expostas, a Assistência Social é diretamente relacionada ao 

Programa Bolsa Família, programa de transferência de renda que a rigor não se 

constitui especificamente da Política de Assistência Social, mas está associado às 

atividade dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), assim como às  

ações do PROJOVEM, que emerge como fonte de sustento familiar. 

Nesse aspecto, registrar que a renda na Assistência Social, conforme pode 

ser expresso nas falas abaixo, está relacionada à inserção em ações de Assistência 

Social vinculada ao CRAS, como se evidencia a seguir: 



284 

 

 

 

 
 
[...] antes não tinha renda, com juliana no PROJOVEM, com a assistência, 
agora a gente tem renda [...]. 
 
[...] Através do CRAS agora a gente tem renda [...].   

 

 

É recorrente a afirmação da importância do Programa Bolsa Família na vida 

dos usuários da Assistência Social, de forma a apresentar-se em alguns casos como 

única fonte de renda constante e que lhes possibilitam acessos a bens e serviços, o 

que contribui com a remoção de privações decorrentes da falta de renda, portanto, 

gerando-lhes efetivações. 

Ressalta-se que nos Grupos Focais a recorrência ao Bolsa Família como  

referência da Assistência Social deve-se ao fato de que a maior parte dos 

participantes/depoentes serem usuários indiretos e representarem crianças, 

adolescentes e deficientes que acessam a Assistência Social via o CRAS, 

referenciado nas ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) e nas atividades do PROJOVEM adolescente. 

O Programa Bolsa Família, como já evidenciado, constitui-se assim, o 

principal referencial de impacto positivo na vida dos usuários da Assistência Social 

que ao expressarem suas visões amplia-as para as diversas dimensões da vida, 

seja renda, vivência familiar, acessos e aumento da autoestima.  

Os Grupos Focais evidenciaram, também, a transferência de renda como 

principal elemento de valorização da Política de Assistência Social, ao se referirem 

ao Beneficio de Prestação Continuada, programa de transferência de renda, 

vinculado estritamente à Assistência Social e definido no Artigo 2º, inciso V, da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS. O valor pago por esse Programa é de um 

salário mínimo e beneficia deficientes e idosos. O depoimento abaixo confirma o 

impacto dessa Assistência: 

 

 

Meu menino tem 16 anos, é deficiente, já levei pra Natal, pro dentista, tudo 
com o dinheirinho dele. Levo ele pros cantos de taxi, com esse dinheiro. 
 
 
 

Percebe-se no caso exposto que o acesso ao Benefício da Prestação 
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Continuada contribui para que este usuário, fragilizado pela condição de deficiência 

tenha reconhecido a sua condição de cidadão e ao mesmo tempo lhe permita 

acesso a bens e serviços, proporcionados pelos recursos financeiros conquistados 

através do acesso ao “Benefício da Assistência Social”. O que aparentemente é 

insignificante para muitos, para a mãe desse usuário, em particular, isso significa 

adquirir condições de pagar por serviços caros e vistos no imaginário social como 

privilégios de alguns. Constitui-se, pois, em uma efetivação significativa que se 

revela também no depoimento que segue:  

 
 
 
Eu mesma já levei meu filho a um dentista particular, com esse dinheiro. Se 
não tivesse eu não levava. 
 
 
 

Aqui, evidencia-se o acesso aos bens e serviços proporcionados pelo 

acesso à renda, sendo, conforme o que está expresso, possível confirmar mudanças 

reais na vida do beneficiário direto, o adolescente deficiente e sua família. Esse 

outro enunciado evidencia isso. 

 

 
Qualquer renda ajuda, principalmente para as pessoas que estudam... 
 
 
 

Tem-se aqui, o reconhecimento de que qualquer renda por menor que seja 

contribui com a educação formal das pessoas. Nessa fala identificada com as 

pessoas que estudam, ou seja , que acessam a Política de Educação. A fala 

seguinte se configura como exemplo e revela o impacto dessa renda para os 

usuários: 

 
 
Com certeza, 40 reais já ajuda a comprar um caderno, um lápis, uma 
verdura, alguma coisa. 
 
 
 

Nessa fala, materializa-se nas expressões “um caderno, um lápis”, o acesso 

proporcionado e a contribuição ao processo de educação formal. Adicionado a 

esses, aparecem os elementos do que pode ser identificado como parte de uma 

alimentação desejável, que podem ser acessados com a renda aparentemente 
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insignificante de 40 reais. De forma clara, expressa-se a possibilidade de superar, 

mesmo que não plenamente, uma privação significativa. A fala que segue expressa 

a função de complemento desse benefício à renda familiar.  

 
 
 
O Bolsa Família e ajuda muito. É muito pouco mais graças a Deus eu tenho 
meu companheiro que me ajuda muito  
 
  

 

Tem-se, pois a manifestação de reconhecimento de que mesmo ínfimo, em 

termos de valores, o recebido causa à família certo beneficio direto. Estando na fala 

que segue o exemplo mais significativo do papel exercido pela transferência de 

renda ocasionada pelo acesso a Política de Assistência Social.  

 
 
Não deixa ela passar fome, só isso já é tudo. Eu passo fome, mais meus 
filhos não. 
 

 
 

Nessa fala tem-se o sentido da remoção de uma privação basal como a 

fome, mesmo não removida por completo no grupo familiar, apresenta-se como 

minimizada para os mais fragilizados. É possível dimensionar o significado para essa 

mãe da possibilidade de acesso a alimentação, mesmo que não seja dentro dos 

padrões classificados como ideais. 

Chama a atenção novamente, a referência do Bolsa Família como 

contribuindo para superar uma privação básica como a fome, ressaltado na última 

expressão, o que corrobora com o até aqui afirmado acerca da Assistência Social 

como capaz de gerar efetivações, por mais incompletas que sejam, e ampliar 

capacidades e liberdades, apresentando-se de forma clara, nessa perspectiva, 

evidências  que a Assistência Social pode ser considerada um elemento do 

Desenvolvimento. Pode-se registrar, ainda, afirmações como: 

  

 

Na hora que mais precisei, de maior aperto em minha vida, o bolsa família 
ajudou muito.   
 
 
 

Evidencia-se na fala apresentada o papel do Bolsa Família na redução de  
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privações e, portanto, na realização de efetivações, ao ser acessado em situações 

de extrema fragilidade. De modo geral, as falas inscrevem o reconhecimento do 

acesso à renda, possibilitado pela inserção na Política de Assistência Social, 

particularmente via o CRAS. 

Quanto à Inserção Comunitária os participantes/depoentes dos Grupos 

Focaiss destacaram participar em seus bairros de atividades religiosas vinculadas a 

igrejas católicas e evangélicas, tais como Legião de Maria, grupos e ciclos de 

oração, apostolado de oração, grupos de jovens, bem como de associações 

recreativas como Clube dos Empregados da Petrobras em Mossoró (CEPE-

ASPETRO) e iniciática e filosófica como a Maçonaria. Participam, ainda, das 

atividades de grupos vinculadas à Política de Assistência Social, como os grupos de 

jovens, de idosos e grupos de mulheres existentes nos CRASs. Registra-se que os 

participantes/depoentes que declararam participar de atividades comunitárias, 

evidenciaram que se sentiram mais estimulados à convivência em grupos ao se 

inserirem nas atividades dos CRASs. 

Sobre este tema, os Grupos Focais demonstraram um diálogo rico sobre as 

dificuldades de participação dos usuários da Assistência Social na vida comunitária 

local e em ações de cunho organizativo e no campo da busca por direitos, sendo 

evidenciada a inserção, da maioria em grupos de convivência nos equipamentos da 

Assistência Social. Essa dificuldade expressa um limite da condição do agente 

capaz de, de forma mais coletiva, inserir-se em ações de cunho reivindicatório e 

organizativo. Isso demonstra que o fato de inserir-se em ações dos CRASs, por 

exemplo, contribuem para cultuar espírito de participação em atividades de interesse 

individuais, o que de certa forma, constitui a posição de significativos grupos 

humanos, dado ao constante estimulo cultural de que os indivíduos movem-se 

apenas pelos interesses imediatos. 

Tratando-se do perfil dos participantes dos Grupos Focais, basicamente 

formado por mulheres com atribuições “Do lar”, observa-se também limitações de 

participação destas, dado o conjunto de situações conjunturais e culturais 

predominantes. 

 Mesmo assim, as possibilidades geradas pela Assistência Social de 

formação de grupos de discussão e de capacitação, no âmbito dos CRASs 

contribuem para uma inserção na vida social e comunitária e oferece às 



288 

 

 

 

participantes possibilidades de ampliação de conhecimentos e atuações, conforme 

expressam as falas que seguem: 

 

 

Adorei a discussão no grupo de mulheres. A que gostei mais foi sobre a Lei 
Maria da Penha. Menina, aprendi tanta coisa, de violência, de outras coisas.   
 
 
 

Nesse depoimento têm-se evidenciado a dimensão formativa de cidadania 

feminina, gerada por uma efetivação capaz de ser dimensionada no fortalecimento 

da condição de agente pelo acesso à informação, com viés de gênero, que ao tratar 

do conhecimento acerca de violência potencializa a depoente a agir no sentido de 

enfrentar com conhecimento as situações vinculadas a esse tema, seja do ponto de 

vista individual, seja coletivo. Compreende-se que tal dimensão fortalece a tomada 

de decisões e posições que contribuem para o reconhecimento e valorização da 

mulher e da igualdade de gêneros. 

Em termos de possibilidades de inserção na vida social e de acesso à renda 

gerado por ações educativas o depoimento que segue é bastante significativo: 

 
 
 
Antigamente a gente ia ao fundo do poço mesmo. Agora com os cursos a 
gente tá até melhorando o ganho.  
 

 
 

O sentido dimensionado do “ia ao fundo do poço” aponta para a 

possibilidade de uma leitura que inscreve uma situação de extrema fragilidade e 

vulnerabilidade e que pode ter múltiplas causas e manifestar-se em diversas formas 

de privações, dentre essas, a falta de renda, cuja remoção apresenta-se, no 

exemplo, vinculada aos cursos acessados via Política de Assistência Social. 

Percebe-se nessas falas duas dimensões de efetivações, o acesso a 

conhecimentos importantes para condição de mulher, o que deverá  influenciar nas 

posições das usuárias frente à situação de negação de direitos e de violência 

domestica e familiar e o aspecto da capacitação para geração de renda, o que tanto 

aumenta a autoestima como proporciona condições reais de acesso a bens e 

serviço, por menor que seja a escala ou padrão de acesso e consumo. 

Quanto à Mobilidade socioespacial, as falas dos participantes/depoentes nos 
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Grupos Focais revelaram que o acesso à Política, tanto à transferência de renda 

quanto a serviços/ações educativas realizadas nos CRASs, possibilitou, de forma 

tímida, a circulação, especialmente no ambiente citadino, o que se deu com visitas a 

equipamentos públicos em bairros diferentes aos de sua moradia, sessões de 

atividades lúdicas e recreativas em equipamentos públicos e privados inacessíveis 

no cotidiano dos participantes, além de recursos para uso de transportes particulares 

para visitação a parentes e amigos, moradores de bairros distantes aos do 

usuário/depoente o que de forma particular, concretiza a proposição de estímulos a 

vínculos familiares, sociais e comunitários. . Essa realidade pode ser materializada 

nas falas que seguem: 

  

 
[...] Minha filha hoje conhece outros lugares. Gosto do CRAS porque a 
gente é bem tratada pelos profissionais (Participante/depoente 2)   
 
A gente já foi ao Teatro e ao Thermas em um passeio do PROJOVEM. 
 
 
 

 

Nesses depoimentos evidencia-se a dimensão de circulação no ambiente 

citadino a espaços determinados a outros segmentos e grupos sociais. Pode-se, 

nessa perspectiva, dimensionar o impacto que causa na percepção, no 

conhecimento, na autoestima que o acesso a esses lugares possibilita a jovens em 

formação. Nesse aspecto, constitui-se também em uma dimensão do fortalecimento 

da educação formal e cidadã, possibilitada pelo PROJOVEM. 

Outra dimensão vinculada à formação e à autoestima pode ser revelada na 

fala  

 

 
Vou representar o município lá fora, pro UNICEF. Já fui as reuniões, a 
conferência.  
 
 
 

Nessa fala apresenta-se como significativa, com uma dimensão de 

representação e demonstração de interação da Assistência Social com outras 

politicas, como a Politica da Criança e do Adolescente, o fato do 

depoente/adolescente ser escolhido na Conferencia Municipal da Criança e do 

Adolescente para representar os jovens e adolescentes de Mossoró na Comissão do 
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Selo UNICEF. Têm-se, expresso na fala  o orgulho e o valor ao reconhecimento da 

condição de representar o município “lá fora”.  

Este fato dimensiona, no caso do indivíduo, as possibilidades de 

reconhecimento da sua condição de sujeito valorizado e reconhecido no ambiente 

que circula e para além deste. Essa condição é gerada pela representatividade 

advinda do pertencimento a uma ação/programa de inclusão e fortalecimento de 

laços familiares, comunitários e sociais, como o PROJOVEM. O exemplo demonstra 

também a dimensão do coletivo assumido pelo individuo, ao mesmo tempo em que 

possibilita dimensionar o efeito/impacto na vida desse como participante de 

atividades e eventos que ampliam a sua visão de mundo e de circulação 

socioespacial. 

Numa dimensão menor, mas não menos importante, tem-se, no caso dos 

idosos, a expressão da circulação socioespacial, como se pode ver em:  

  
  
 
 
Nossa quadrilha de idosos já se apresentou até na Estação das Artes. 
 

 
 

Pode-se afirmar o sentido positivo que tem as atividades lúdicas e 

recreativas para idosos, ampliadas pela valorização das possibilidades de 

apresentação e circulação em ambientes diversos das ações por esses 

desencadeadas e organizadas, como no caso as quadrilhas, que no espaço citadino 

de Assú e Mossoró, estão incluídas em atividades que fortalecem as ações 

vinculadas ao turismo de eventos, mas particularmente as festas juninas valorizadas 

pela população local e regional, além de estimuladas e financiadas pelos poderes 

públicos. 

O impacto da Política de Assistência Social na vida dos depoentes é 

reforçado ainda por essa fala:  

 
 
 
A gente mora nas Vertentes e eu levo meu menino sempre lá no Centro, pro 
dentista, com o dinheiro dele.. 
 
 
 

Observa-se pelo exposto, que o acesso possibilitado pela Política de 
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Assistência Social tem na renda o principal exemplo de contribuição para remoção 

de privações. No entanto, são evidenciados também a possibilidade de circular e de 

acessar serviços, dentre esses, o de dentista, considerado de valor em vários 

depoimentos e que aparece como uma afirmação da condição de autoestima que se 

revela no cuidado com a saúde bucal, com o sorriso, elementos centrais para a 

formação da imagem. O destaque ao acesso ao dentista possibilita a leitura 

realizada em relação à efetivação da Política Social.  

Percebe-se que a recorrência também à renda, sua ausência ou acesso, 

constitui-se em elemento norteador das políticas assistências, pois possibilita a 

remoção, mesmo que de forma parcial e limitada, da maior das privações que é a 

exclusão pelo não acesso a bens materiais e simbólicos, valorizados pelos 

indivíduos e pela sociedade, dentre esses, a aparência física, as condições de 

circulação no ambiente citadino, o interagir com e em ambientes diversos. 

É interessante registrar que se evidenciou uma valorização dos CRASs 

enquanto espaço de realização da Assistência Social, o que contribui para 

consolidar a existência desses equipamentos públicos. Fazendo valer a definição 

usual entre os trabalhadores da Assistência Social de que os CRASs são a porta de 

entrada da Assistência Social. Isso dá visibilidade e se torna um referencial 

significativo para afirmação da Assistência Social como Política Municipal com foco 

nas famílias e articuladora tanto de programes de transferência de renda, que lhes 

dão suporte e legitimidade, quanto de ações educativas, formativas e de capacitação 

que contribuem para a afirmação da cidadania de seus usuários. Assim nas falas 

que seguem percebe-se, além dos elementos referenciados, a visão positiva da 

Assistência Social:  

  

 
Ave Maria! Dou dez a Assistência Social. Antes a gente não tinha era nada.  
 
 
 

Percebe-se nessa fala a dimensão de valor e reconhecimento da Assistência 

Social na vida deste usuário em particular, a partir da expressão de que antes não 

tinha era nada. Tal fala dimensiona um reconhecimento da Política e de seu 

processo de institucionalização. A fala que segue aponta para o reconhecimento do 

equipamento público CRAS e do ambiente criado em seu interior. 
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A Assistência Social ajuda muito. Este CRAS aqui é muito bom. Meu filho 
adora vir prá cá. Já passeou até pro Abolição. Adora a piscina. Antes ele era 
muito tímido, agora tá bem melhor. 
 
 
 

Nessa fala, além do valor dado ao equipamento e a sua estrutura que geram 

ambiente de lazer e bem estar, apresenta-se também a dimensão de mudança de 

comportamento, identificada no sentido de vencer a timidez, o que por sua vez é 

uma expressão da afirmação do indivíduo e que tem impactos positivos e contínuos 

em sua vida, fortalecendo a sua condição de sujeito, melhorando a sua autoestima e 

intervenção no ambiente em que vive e circula. 

Esses depoimentos expressam também a valorização da porta de entrada 

da Assistência Social, os CRASs, como ambiente de ampliação de suas 

capacidades e liberdades. Tudo isso pode ser complementado com falas de 

cidadãos que usam os serviços públicos e que revelam autoestima, demonstrando 

uma dimensão não mensurável da condição e acesso a políticas, em termos de 

condição humana, conforme apresentadas abaixo: 

 

 
Isso aqui é muito bom. Antes eu vivia chorando. Era depressão. O médico 
disse que participasse de grupos de idosos.Aí eu procurei e já faz 15 anos. 
Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, mais venho pros 
cursos, pras quadrilhas, pras reuniões, choro menos.  
 
 
 

Essa fala assemelhe-se a outras já expostas, evidenciando ainda a condição 

de bem-estar físico e psíquico gerado pela inserção de idosos em grupos, o que 

contribui com a valorização desses e da afirmação de seus direitos a partir de ações 

cotidianas de integração, recreação e socialização. Demonstra, também, a interface 

da Assistência Social com a materialização do Estatuto do Idoso e expressa a 

dificuldade em mensurar o valor destas efetivações na vida dos idosos usuários da 

Assistência Social. 

Nessa linha de raciocínio insere-se o depoimento que segue: 

 

 

Conheci o CRAS a partir do posto de saúde, que eu estava em depressão 
grave. A psicóloga deu assistência em casa de lá pra cá não aconteceu 
mais. 
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Aqui se inscreve a dimensão de apoio à reconquista de sua condição de 

individuo capaz de definir sua vida, expressa pelo depoente ao revelar os cuidados 

providenciados pelo acompanhamento do profissional do CRAS ao seu caso 

particular. Evidencia também a interface da Assistência Social com a política de 

saúde, deixando entrever a ação de Proteção Social Básica da Assistência Social 

através do CRAS. Este depoimento, de forma simples, demonstra a complexidade 

da Assistência Social em seu processo de realização e dos impactos/efeitos na vida 

de seus usuários e que são difíceis de mensurar, quantificar e em alguns casos, 

reconhecer como elementos para uma avaliação. Nesse sentido, o depoimento que 

segue complementa a reflexão exposta: 

 
 
 

Às vezes a gente não tem nada e aquela luz nos salva e a Assistente 
Social, o atendimento, fala com o ser humano, ajuda. 
 
 
 

Essa fala expressa uma dimensão subjetiva do valor do atendimento dos 

profissionais no âmbito do CRAS, com destaque para os assistentes sociais, 

revelando o reconhecimento da profissão, do CRAS e da Política de Assistência 

Social, a partir da identificação de múltiplos elementos de sua valorização . 

O depoimento que segue confirma, por sua vez, o caráter objetivo e 

formador do CRAS e suas intervenções, particularmente, no campo da Proteção 

Social Básica: 

 

 
Meu filho às vezes tem preguiça de vir, mas eu digo: vai, não vai ficar em 
casa não! Aqui é bom porque afasta das coisas ruins. 
 
 

 

Percebe-se pois o reconhecimento do CRAS como equipamento que 

proporciona aos seus usuários ampliação de suas capacidades e liberdades, 

identificadas como coisas positivas para a formação, no exemplo de 

jovens/adolescentes, ao afastá-los de coisas ruins. Esse papel atribuído à 

Assistência Social deixa entrever tanto sua complexidade, como a realização de 

seus objetivos, dentre eles, contribuir com a formação do cidadão, fortalecer laços 

comunitários e familiares, ajudar a enfrentar as adversidades geradas por 
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vulnerabilidades e risco social.  

Nos depoimentos selecionados percebe-se o significado que tem a inserção 

em atividades de grupos, na forma do atendimento e a transversalidade da 

Assistência Social como Política Pública. Neles encontram-se elementos de 

positividade objetiva e subjetiva proporcionados pela inserção na Política, o que leva 

a torná-los como efetivações significativas para afirmação da autoestima. 

Com relação ao Acesso às Demais Políticas Públicas realizadas em âmbito 

municipal, os participantes/depoentes declararam acessar prioritariamente, além da 

Assistência Social, as seguintes Políticas Públicas no âmbito municipal: saúde 

(Unidades Básicas, Hospital, acompanhamento dos agentes de saúde), educação 

(escolas, Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA). A expressão dessas 

Políticas ocorre pelo fato de serem as mais permanentes e de maior demanda, bem 

como pelas dificuldades em se definir como Políticas Públicas outras ações 

executadas no âmbito municipal, como por exemplo, no município de Assú o 

programa Alimentassu e em Mossoró os programas de moradia para erradicação de 

favelas e/ou retirada de pessoas de áreas de risco ambiental. Observa-se também a 

visão dos participantes/depoentes dos Grupos Focais focalizada em suas próprias 

experiências e vivências, portanto necessidades, demandas limitadas ao individual. 

Instigados a se expressarem, os participantes/depoentes identificaram 

mudanças em suas vidas a partir da inserção na Política de Assistência Social. As 

falas abaixo são reveladoras:   

 

 
[...] O PROJOVEM melhorou minha vida porque não tenho que ficar na rua, 
desenvolve a mente da gente com temas atuais. Fico ansiosa que chegue a 
quarta feira para vim pra cá.   
 
 
 

Essa fala expressa, como outras já evidenciadas, a contribuição do 

PROJOVEM em particular e das ações realizadas no ambiente do CRAS para a 

formação e a retirada de ambientes e em situações de risco e vulnerabilidades e, ao 

mesmo tempo, inserção em um ambiente que contribui com a formação do individuo. 

É significativo como nos depoimentos se revelam os desdobramentos dos 

programas e ações sociais na vida dos usuários: 
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[...] Hoje tenho o tempo ocupado e isso melhorou muito minha vida. Tenho 
entusiasmo de participar do PROJOVEM e representar no UNICEF o nosso 
município lá fora.    
 
 
 

As mudanças são marcadas nas falas, como se pode vê no fragmento 

acima, a presença da formação, do fortalecimento da autoestima, potencializando a 

definição de projetos de vida, de escolhas. 

O depoimento que segue se expressa como uma síntese clara das 

mudanças ocasionadas na vida do usuário  

 

  
 
[...] O que mudou na vida? Mudou seu jeito de se comportar com os outros. 
Deixou de responder a família. Melhorou o desempenho na escola. Teve a 
ajuda da psicóloga. Teve mais informações de como se comportar em 
conversar. Teve mais amizades.  
 
 

 

Essa síntese de impactos/efeitos desenha mudanças qualitativas na vida 

dos usuários, expressas pela mudança de comportamento e melhoria de 

desempenho escolar, além da convivência com a criação e fortalecimento de laços 

comunitários. Expressões significativas para afirmação da efetividade da Política de 

Assistência Social, a partir da leitura das efetivações realizadas na vida dos seus 

usuários. 

Elas também demonstram que a inserção na Política de Assistência Social 

possibilitou acessar novas possibilidades, assim como contribui para moldar 

posturas e relações que implicam na construção de alternativas de vida, de 

enriquecimento da vida pessoal, da melhoria da qualidade de vida, da expansão de 

capacidades e liberdades, potencializando a condição de agentes. 

Os dados empíricos revelam que os objetivos da Assistência Social 

materializam-se nos municípios de Assú e Mossoró/RN. Nesses municípios a 

aplicação dos indicadores identifica as efetivações significativas que enriquecem a 

vida dos usuários da Assistência Social, potencializando a sua condição de agentes 

e expandindo as suas capacidades e liberdades. 

Pelo exposto, constatam-se as evidências de que a Assistência Social 

realizada nesses municípios, considerando o ponto de vista dos usuários, atinge, 

mesmo observando-se fragilidades em seu processo de realização, os objetivos a 
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que se propõe de garantir o provimento de serviços, programas, projetos e 

benefícios de Proteção Social Básica e Especial, para famílias, indivíduos e grupos 

que deles necessitarem, contribuindo com a sua inclusão e equidade, bem como 

ampliando o acesso aos bens e serviços, com centralidade na família, com vistas a 

garantia da convivência familiar e comunitária (PNAS, 2004). 

No entanto, observando as condições de gestão e realização da política 

municipalizada e utilizando-se como parâmetros os seus princípios de participação, 

controle social, e a condição de ser democrática em sua realização, encontra-se um 

conjunto de elementos limitadores que se identificam mais com o atendimento de 

exigências burocráticos legais do que com a dinâmica realidade municipal, apesar 

de significativos esforços em ambos os municípios de vivenciarem e consolidarem 

experiências participativas, democráticas, de reforço às condições de cidadania de 

seus usuários. Esse quadro de limitações deve-se ao jogo de disputa das forças 

políticas tradicionais locais em torno da compreensão e aceitação do status de 

Política Pública de Direitos da Assistência Social, bem como da incipiente presença 

da sociedade civil, dos setores participativos e identificados com as demandas 

populares, dentre esses sindicatos e entidades do movimento popular. Nessa arena 

de disputa e ambiente institucional, ressalta-se que a participação na realização da 

Assistência Social limita-se sempre a entidades com interesses e relação direta com 

a Assistência Social, seja por representar setores de usuários, seja por compor a 

rede socioassistencial local, prestando serviços a esses, como as associações de 

pessoas com deficiência e Organizações Não-Governamentais diversas.   

Ao se levar em conta a diversidade dos processos de municipalização, bem 

como as experiências de institucionalização da Assistência Social como Política 

Pública, além das suas realizações em cada espaço/território estudado, os 

elementos evidenciados na presente pesquisa, oriundos dos Grupos Focais, apenas 

apontam alguns elementos da dimensão de sua riqueza reflexiva. 

A riqueza dos diálogos dos Grupos Focais se expressa na diversidade de 

visões que são recorrentes, tais como: importância das transferências de renda para 

acesso a bens e serviços, respeito à presença nos equipamentos públicos da 

Assistência Social, sensação de bem-estar dos usuários, na  riqueza da vivência e 

convivência nas atividades realizadas nos CRAS, além da apreensão de 

conhecimentos novos  e da sensação de direitos de cidadania que reforçam uma 
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condição de igualdade e a condição de humano, portanto, tornando-os capazes de 

serem senhores de seus destinos, ou seja, de realizar escolhas e fazer valer a sua 

condição de agentes. 

Pode-se considerar como efeito esperado da política os resultados indicados 

em seus objetivos e como efeitos inesperados o conjunto de expressões de 

afirmação de conhecimento, de melhoria da autoestima, de acessos a lugares, 

serviços, bens valorizados socialmente e tidos como impossíveis de serem 

obtidos/alcançados no universo de muitos usuários da Assistência Social. A própria 

diversidade da operacionalização da Assistência Social em termos de Proteção 

Social Básica, que tem no CRAS seu principal equipamento, induz à diversidade de 

resultados não esperados na concretização dos objetivos proposto e dos resultados 

esperados. 

Expressa, também, a dificuldade de atribuir a essa política todas as 

melhorias de qualidade de vida, as efetivações obtidas por seus usuários, sem 

deixar de credenciá-la a afirmar-se no campo do direito, com reconhecimento público 

e com valor significativo, fazendo-a impulsionar, por menor que seja o grau/escala 

efetivações/conquistas. 

As expressões identificadas nos Grupos Focais quanto ao reconhecimento 

de melhoria de qualidade de vida no sentido de melhoria de renda, de circulação 

sócioespacial, de acesso a outras Políticas Públicas, de participação na vida 

comunitária, detalhadas na falas a partir da demonstração de exemplos de acessos 

a bens, serviços, consumos, conhecimento adquirido, vontade de integrar- se em 

atividades coletivas, apontam a efetividade, do ponto de vista dos usuários, dessa 

Política. 

Apreende-se, ainda, com o exposto, sinais das evidências da Assistência 

Social como aliada do Desenvolvimento nos espaços/territórios municipais. No 

entanto, foram encontradas fragilidades em definir de forma clara e quantificar graus 

e níveis de efetividade e de contribuição ao Desenvolvimento. O que se pôde 

perceber foi que se ampliam as evidências de que a Assistência Social, ao romper 

com o paradigma da ajuda, do favor e do clientelismo e consolidar-se como Política 

que transfere renda, forma cidadãos, protege os mais fragilizados/vulnerabilizados 

com ações de formação, orientação, capacitação, acolhimento e abrigamento e, 

assim traça os caminhos de consolidar-se como Política Pública, nos 
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espaços/territórios municipais,  indispensável para melhoria da qualidade de vida, de 

novos padrões de sociabilidade e para dar oportunidades e expandir capacidades e 

liberdades, portanto, possibilidades de escolhas aos indivíduos mais  fragilizados 

social, econômica e culturalmente. 

Nesse sentido, estudos posteriores acerca da avaliação da realização da 

Política e da proposta de Avaliação de sua Efetividade pela Expansão das 

Capacidades e Liberdades, deverão ser realizados visando ao seu aprimoramento e 

aprofundamento, o que contribuirá significativamente para uma releitura e 

ressignificação da Assistência Social enquanto Política Pública municipalizada. 

Em síntese, pelo exposto até aqui, afirma-se que a Assistência Social 

realizada nos municípios de Assú e Mossoró/RN, sob a ótica de seus usuários, tem 

efetividade por contribuir com a remoção de privações que limitam a vida e 

oportuniza aos seus usuários efetivações, ou seja, a expansão de suas capacidades 

e liberdades e, assim, pode ser considerada um elemento para o Desenvolvimento 

desses espaços/territórios. 

 Sem a Política de Assistência Social nos moldes que vem sendo realizada, 

a partir das indicações da PNAS 2004, os cidadãos, seus usuários, teriam mais e 

maiores dificuldades em remover as privações que lhe são impostas e esses 

municípios viveriam situações de maiores e mais expressivas fragilidades e 

vulnerabilidades. Ressalta-se, ainda, nessa reflexão, que a Assistência Social como 

Política Pública localmente ancorada enfrenta também múltiplos desafios dentre 

esses, além do desafio de sua diversidade de usuários, ações, programas e projetos 

com interfaces com outras políticas, a busca de se legitimar, nos espaços/territórios 

municipais, como direito, sua instituição em cenários de extrema pobreza econômica 

e de renda, que fazem com que as intervenções dessa política fiquem sempre 

aquém do desejado, em termos de atendimento da demanda e da qualidade dos 

serviços.  

Esses fatos constituem-se em limitações estruturais, imprescindíveis de 

serem compreendidos para a construção de novas propostas e de conhecimento 

real dos limites e possibilidade de uma Política Publica de corte social, cujo centro 

do atendimento é o pobre, o excluído das estruturas de acesso a bens simbólicos e 

materiais valorizados pela sociabilidade capitalista. 

Observou-se na análise empreendida que essas limitações, as 
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possibilidades de se ter uma visão positiva sobre as Políticas Públicas e a Política da 

Assistência Social, como Estado em ação, evidenciam, do ponto de vista das 

relações de poder, a ingenuidade das proposições que lhes reservam de 

transformações profundas na estrutura social, econômica e política nacional e dos 

espaços/ territórios em que se realizam. Sendo, no entanto, possível visualizá-las 

como contribuições para amenização de expressões das desigualdades, a partir da 

proteção aos fragilizados nas suas múltiplas privações, riscos e vulnerabilidades. 
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CONCLUSÃO  
 
 

Esta tese articulou os temas Desenvolvimento e Assistência Social e avaliou 

a Efetividade da Política de Assistência Social realizada nos municípios de Assú e 

Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, no período de 2004 a 2008. 

Para proceder o seu desenvolvimento, realizou-se inicialmente, dois 

deslocamentos teóricos, tanto relativo à noção de Desenvolvimento, como ao 

conceito da Assistência Social. Aqui concebeu-se o Desenvolvimento  enquanto 

mudança social e melhoria da qualidade de vida das pessoas materializados na  

expansão de suas capacidades e liberdades (SEN, 1993, 2000) e a Assistência 

Social enquanto um elemento do Desenvolvimento, para com as possibilidades 

geradas a partir desses deslocamentos, pensar as Políticas Públicas e Sociais 

Públicas e avaliar a Política Nacional de Assistência Social realizada nos municípios  

definidos como campos empíricos da pesquisa.  

A análise empreendida constatou que a noção de Desenvolvimento como 

liberdade amplia o conceito de Desenvolvimento Sustentável e possibilita que se 

conceba o Desenvolvimento como mudança social, cujo cerne  se encontra na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, referenciada nas efetivações/conquistas  

e ampliação de capacidades e liberdades que elas podem ter/realizar para exercitar 

também a sua condição de agente. 

Observou-se na análise que essa concepção de Desenvolvimento  possibilita 

um compromisso com  a liberdade dos indivíduos, ou seja, com  as suas condições e 

possibilidades de escolhas, desde as mais elementares (alimentar-se, vestir-se)  até 

as mais complexas (auto-estima),  o que engloba, para sua aferição, elementos 

objetivos e subjetivos, com centralidade na condição humana, uma vez que, nessa 

perspectiva, o Desenvolvimento é visto como aquilo que trata de vidas humanas, não 

podendo ser tomado apenas em seus aspectos matérias, como garantindo acesso a 

bens e  riquezas, mas adicionando à vida dos indivíduos elementos de bem-estar 

definidos  no atendimento às dimensões simbólicas e materiais  socialmente 

valorizadas e que satisfazem os  indivíduos  em determinada estrutura social. 

Em relação à Assistência Social, essa possibilidade considera, em termos de 

Política de Assistência Social, a concepção acumulada de que a Assistência Social 

constitui-se um direito do cidadão e um dever do Estado que objetiva garantir os 
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mínimos sociais às pessoas e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social, 

adicionando-lhes a compreensão de que ao garantir “mínimos sociais”, o poder 

público está contribuindo com a  realização dos usuários dessa política, por  menor 

que seja a escala de mudanças em suas condições de vida. Assim compreendida, a 

Assistência Social no Brasil pós 1988, enquanto política pública de direitos e 

constitutiva do Sistema de Seguridade Social, pode ser analisada levando em conta 

seus efeitos/impactos no atendimento de determinadas demandas, a partir de 

padrões pré-estabelecidos, e pela possibilidade de gerar maior autonomia aos seus 

usuários, conforme expresso no texto da Política Nacional de Assistência Social de 

2004 (PNAS/2004). 

A análise realizada possibilitou reafirmar que essa concepção de Assistência 

Social como direito à proteção social, direito à seguridade social tem duplo efeito: o 

de suprir, sob dado padrão pré-definido, um recebimento e o de desenvolver 

capacidades para maior autonomia dos usuários. Nesse sentido, a Política de 

Assistência Social é uma aliada do Desenvolvimento Humano e Social e não 

tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de necessidades ou 

vulnerabilidades sociais. Considerou-se, com base nesse entendimento, que o 

Desenvolvimento depende também da capacidade de acesso, vale dizer, da 

redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a bens e recursos, o que implica 

em um incremento das capacidades de famílias e indivíduos. (BRASIL, MDS/PNAS, 

2004). 

 Em termos de Políticas Públicas e Políticas Sociais Públicas, esta tese 

compreende-as como o “Estado em ação” (JOBERT e MULLER, 1987) e, ao mesmo 

tempo, como ações públicas que visam a possibilitar, em diversos âmbitos da vida 

social, a expansão das liberdades e capacidades dos indivíduos por meio da 

contribuição na desconstrução de restrições produzidas pelas sociedades de 

mercado (COSTA, 2010). Essa perspectiva possibilita uma ampliação da visão 

acerca das Políticas Públicas e das Políticas Sociais Públicas, bem como fornece 

elementos a sua avaliação. Desse modo, a Avaliação de Políticas Públicas e Sociais 

Públicas configura-se um desafio no campo da pesquisa social. 

Constatou-se, ainda, que a Avaliação de Políticas Públicas e Sociais 

Públicas no Brasil ainda é recente e incipiente, datando os seus primeiros esforços 

da década de 1980, sendo sua demanda atual incentivada, nos últimos anos, pela 
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significativa intervenção do Estado brasileiro e as exigências de avaliações rigorosas 

e continuas para definição de rumos, alocação de recursos e atendimento, de forma 

mais ampla e sistemática, às demandas da população. 

Esta pesquisa também entendeu a Avaliação de Efetividade como referente 

ao registro dos impactos da política ou programa, da avaliação de seus resultados 

previsíveis ou não, tanto na sociedade e área de sua abrangência, quanto na vida de 

seus usuários. Assim, tratou da identificação do sucesso ou fracasso da política ou 

programa em termos de mudanças na vida da população beneficiária, demonstrando 

que determinados resultados só são possíveis a partir da implementação da política 

avaliada. 

Evidenciou-se, ainda, que a Avaliação de Efetividade de Políticas Públicas 

constitui-se em um duplo desafio, seja porque sua realização é recente e incipiente, 

seja porque suas questões metodológicas encontram dificuldades em distinguir 

produtos de resultados e em demonstrar que os resultados encontrados (seja do 

sucesso ou do fracasso) estão relacionados aos produtos oferecidos pela política sob 

análise (ARRETCHE, 2007). Assim, considerou-se que a proposta metodológica de 

Avaliação de Efetividade pela Expansão de Capacidades constitui-se em um 

experimento interessante, eficiente e eficaz para avaliação da Política de Assistência 

Social e em um  desafio, enquanto possibilidade de ser utilizada em outras políticas, 

programas, projetos e ações, haja vista considerar-se que os indicadores e técnicas 

utilizadas podem ser amplamente usados e referenciados em outras experiências e 

experimentos.  

A aplicação dessas reflexões à avaliação da Política de Assistência Social 

em Assú e Mossoró deixou entrever as particularidades da realidade socioeconômica 

e cultural desses municípios, as especificidades das intervenções locais, as múltiplas 

possibilidades de percepção das efetivações na vida dos usuários e, 

consequentemente, as condições de efetividade dessa política. Já a pesquisa 

empírica evidenciou diferenças entre os processos de municipalização da Assistência 

Social nesses municípios, especialmente acerca da participação da sociedade civil e 

de suas entidades representativas, diferenças na estruturação e funcionamento dos 

Conselhos Municipais, no planejamento e execução de programas, projetos e ações, 

bem como no registro e documentação históricos. A análise desse quadro mostrou 

que em Assú havia uma maior fragilidade de institucionalização da Política da 
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Assistência Social, o que influenciou diretamente na condução e percepção da 

política por parte de seus gestores e usuários. 

Quanto à percepção da gestão, a pesquisa demonstrou que as semelhanças 

entre os dois municípios encontram-se no período da experiência da 

municipalização, com passos e ações semelhantes, diferenciando-se na 

materialização das ações, programas e projetos. Percebeu-se na percepção de suas 

gestoras que, apesar de terem formações diferentes, reconheciam e valorizavam a 

Assistência Social como direito de cidadania e dever do Estado, apontado elementos 

significativos para a percepção de seu papel no Desenvolvimento Local e na 

ressignificação de sua realização. Em Assú ocorreu um processo inovador na 

condução da Política de Assistência Social, visando a uma sintonia com os usuários 

e interação com a sociedade local, com a priorização de ações educativas, 

articuladas com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN) e ações 

de geração de renda.  Na avaliação das ações em Mossoró, percebeu-se a 

manutenção das orientações gerais das diretrizes apontadas pela esfera federal para 

convênios e liberação de recursos. 

A pesquisa evidenciou também as fragilidades dos usuários em compreender 

e dimensionar a Assistência Social realizada. Observou-se que, apesar de recorrer 

ao discurso de direito, prevalecia o desconhecimento mais amplo da Política em 

termos de objetivos e intervenções, ressaltando-se aquelas diretamente acessadas 

pelos usuários, o que se materializou em suas falas, nos Grupos Focais e causou 

extensos debates. A pesquisa expressou com clareza os impactos positivos da 

Política em suas vidas e a valorização da inserção dos usuários nessa Política, como 

elemento garantidor da melhoria de qualidade de vida. 

Para efeito de conclusão, considera-se que os aspectos ressaltados nesta 

Tese constituem-se em facetas das dificuldades de institucionalização da Assistência 

Social como Política Pública de direito, localmente ancorada na constante arena de 

disputa, para afirmar-se como tal em contraposição à percepção tradicional e, ainda 

predominante entre alguns setores sociais, gestores e usuários, marcada por ações 

pontuais, assistencialismo e clientelismo.   

Pelo exposto, conclui-se que Política de Assistência Social realizada nos 

municípios de Assú e Mossoró, por menor que seja a escala/grau causa efetivações 

na vida de seus usuários e amplia suas capacidades e liberdades, melhorando a sua 
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qualidade de vida e potencializando a sua condição de agentes. Desse modo, tem 

efetividade e, portanto, pode ser considerada um elemento ou uma aliada do 

Desenvolvimento.  
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