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Resumo. O presente trabalho é parte dos estudos que compôs memorial de defesa de 

tese doutorado, concluída em 2014. A discussão tem como recorte a proteção social 

básica com foco na garantia de capacidade, como estratégia à universalização da 

cidadania na assistência social. Como objetivo delimitou-se analisar as noções de 

capacidade na política de assistência social. Para tanto, definiu-se como caminho 

metodológico, estudo documental junto ao marco regulatório da política de assistência 

social (1994 a 2004). Os resultados apontaram para uma prevalência do termo em 

grande parte dos documentos que regem a política de assistência social, empregados 

como referência de presenças material e relacional. Os resultados contribuíram para 

elucidar uma concepção ampliada sobre proteção social, que embora bastante 

acentuada no campo das garantias de benefícios materiais, as ultrapassam, situando-

se também no campo dos serviços, da oferta, da cobertura e das relações tecidas 

pelas famílias a partir dos vínculos estabelecidos com a política da assistência social.  
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Abstract. This work is part of studies that composed doctoral thesis defense Memorial, 

completed in 2014. The discussion is cut basic social protection with a focus on the 

ability to guarantee, as a strategy to universal citizenship in foster care. Delimited 

aimed to analyze the ability notions of social welfare policy. To do so, set up as a 

methodological way, documentary study by the regulatory framework of social welfare 

policy (1994-2004). The results showed a prevalence of the term largely the documents 

governing the social welfare policy, used as reference materials attendance and 

relational. The results contributed to elucidate an enlarged conception of social 

protection, which although quite sharp in the field of collateral material benefits, 

beyond, also standing up in the field of services, supply, coverage and relationships 

woven by the families from the links established with the policy of social assistance. 
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Introdução 

A Constituição Federal-C.F de 1988 inscreve a política de assistência 

social, junto à seguridade, como campo do direito, tendo entre os objetivos 

apresentados a universalização da política de assistência social. É o que pode ser 

constatado no art. 194 do texto constitucional: A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade civil, 
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destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social (C.F, 1988, p.127). No parágrafo único dessa mesma legislação, encontram-se 

ainda descritas as competências do poder público na garantia dos direitos de 

seguridade social, sendo o primeiro deles a garantia de universalidade da cobertura e 

do atendimento. Essa inscrição constitucional, entretanto, não garantiu à assistência 

social concretude, de modo a apontar para uma distância entre a política de 

seguridade social e a incorporação de direitos de cidadania.  

A partir desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

estudar as noções de capacidade na política de assistência social, a partir do marco 

regulatório da política de assistência social entre 1994 e 2004. O levantamento, estudo 

e análise de documentos norteadores da política forma de suma importância para 

construção do caminho metodológico do trabalho de pesquisa proferido.  

1. NOÇÕES DE CAPACIDADE NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

(1994-2004) 

No marco regulatório da política de assistência social, o termo 

capacidade aparece pela primeira vez na Lei Orgânica da Assistência Social-

LOAS/1993, inscrito na seção V, intitulada, art. 25. Definido a partir da capacidade 

produtiva e de gestão, preza pela potencialidade econômica de grupos populares, 

concretizada, dentre outras, pela oferta de cursos de capacitação profissional, visando 

à sua inserção no mercado de trabalho.    

[...] 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 (p.25).  

Na construção da política de assistência social, há assim a 

prevalência de uma proteção que, ao ter como foco a pobreza, preza pela reposição 

da renda, que, permeada pela lógica do trabalho, atribui à assistência social o papel 

de capacitar os indivíduos para o mercado de trabalho. É parte ainda dos subsídios 

financeiros aos grupos populares, instituídos pela LOAS à concessão de benefícios 

materiais e financeiros, como são os benefícios eventuais e o Beneficio de Prestação 

Continuada-BPC, destinados aos incapacitados para o trabalho e comprovadamente 

pobres. A política de assistência social contribui, desta forma, para discriminar, 

estigmatizar populações vistas muitas vezes como anormais, desadaptadas em uma 

tentativa do Estado de culpar os indivíduos por sua situação, distanciando-se da 

compreensão das relações de exploração entre capital e trabalho presentes na 

sociedade capitalista vigente (Faleiros, 2000).  
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Sob essa perspectiva, a política de assistência social, caracterizada 

em grande parte pela prevalência de garantias materiais aos pobres, distancia-se das 

garantias de presenças que possam apontar para ampliação do acesso universal de 

direitos, como são aqueles associados a garantias em situações de catástrofes, as 

quais embora sejam previstas pela LOAS, ainda são muito pouco discutidas1. Tem-se 

assim uma política cuja restrição no campo do direito tem seu campo de resolutividade 

permeado por práticas que constituem freios de inclusão, à medida que a inserção em 

instituições paralelas ao Estado, movidas pelo mercado, concomitante às ações da 

sociedade civil, assume um caráter de benesse, pontual e pouco reconhecida na ação 

global do governo (Carvalho,1994).      

No ano seguinte à aprovação da LOAS, foi proposto, em 1994, o 

texto da primeira Política Nacional da Assistência Social. O reforço do caráter 

assistencialista assim como o enfoque na pobreza extrema e naqueles necessitados, 

ao receberem duras críticas, entre as quais aquelas protagonizadas pelo NEPSAS, 

contribuíram para a não aprovação da política de assistência social. Entretanto as 

críticas recebidas e as reorientações a que foram submetidas as proposições do texto 

da PNAS/2004 foram de suma importância para a construção do que veio a constituir 

nos diálogos estabelecidos em 1997, cujas contribuições foram imprescindíveis para a 

aprovação do texto final em 1998.   

Na proposta da PNAS/1994, o termo capacidade é mencionado no 

âmbito das diretrizes da política ao tratar da promoção de ações geradoras de 

ocupação e renda. Neste sentido, a política de assistência social, ao ter como foco a 

atuação junto à pobreza, reproduz a concepção de proteção relacionada à promoção 

de ações geradoras de ocupação e renda como forma de capacitar a população pobre, 

visando à melhoria das suas condições de vida (p.07).  

O reforço da política de assistência social, associada à 

potencialização da população pobre para a inserção no mercado de trabalho, remete a 

reflexões em que os direitos sociais emergem focalizados e destinados àqueles 

inseridos no mercado formal de trabalho. Se por um lado observa-se a instituição de 

garantias de proteção ao trabalho com marco nos anos de 1930, alinhados à proposta 

de Welfare Sate, tais iniciativas surgem centradas na previdência social, de modo que 

só os “produtivos contributivos” têm acesso à proteção social, o que caracteriza a 

“cidadania regulada” (Sposati, 2009, p.03).     

                                                             
1
  Grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos- UFSCAR tem se dedicado 

a avançar nas discussões no campo dos benefícios eventuais em situações de catástrofes.   
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Inserida em um país cujos direitos sociais emergem focados em 

grupos específicos, munidos da capacidade de acesso ao seguro, a assistência social, 

ao expandir o alcance da proteção social para além da relação de trabalho, encontra 

oposições a partir de uma visão disciplinar que atrela a política social ao desempenho 

do mercado. Nessa leitura, o acesso fora do mercado é visto como tutelador. Admite 

somente nessa concepção, uma atenção em grau básico e não universal ou em alta 

qualidade (Sposati, 2004a).    

Segundo a autora, no Brasil, assim como nos países latino-

americanos, as políticas sociais são instaladas de forma fragmentada, setorizadas, 

voltadas em grande parte para o acesso ao operariado urbano, pressupondo, assim, a 

exclusão de uma grande parcela de cidadãos da garantia de proteção social, em um 

país que não reconheceu garantias de direitos de modo universal. Desse modo em 

referência à ideia de regulação social do trabalho, a autora reitera que a proteção 

social tem centralidade na reposição da capacidade de consumo do trabalhador no 

mercado por meio de benefícios. A ênfase é a monetarização da política social 

mantendo, ao mesmo tempo, o poder de consumo do trabalhador e o fluxo da 

economia.  

Assim a política de assistência social vincula-se a proposições do 

Banco Mundial que, sob o argumento da eficiência e eficácia e da responsabilidade 

com os gastos públicos, dissemina a ideia de que a política social deve ser orientada 

para os segmentos extremamente pobres, desprovidos de condições de acesso a 

benefícios e serviços da concorrência do mercado.  

Teixeira (2010), em estudos destinados a analisar documentos do 

Banco Mundial, a partir da revisão das recomendações do Consenso de Washington, 

afirma que a inclusão de novos dispositivos concretizou-se a partir de dez outras 

recomendações, somadas às já existentes desde 1989. Em 1998, o Banco Mundial 

reconhecia a existência de 1,21 milhões de pessoas vivendo com menos de um dólar 

por dia, situadas predominantemente na Ásia, África e América Latina (Behring, 2000).  

Ainda segundo Teixeira (2010), frente à persistência e ao 

crescimento da pobreza e da desigualdade, o Banco Mundial desenvolveu uma ideia 

de política social para responder aos “reconhecidos” problemas, resguardando, 

entretanto, a estrutura da acumulação de capital.  

Ou seja, o que se pode deduzir a partir dos textos publicados pelo  próprio banco é 
que o atendimento às medidas iniciais de ajuste, difundidas desde Washington, teve 
um alcance limitado, reduzido apenas aos níveis de pobreza absoluta em contraste 
com o crescimento dos níveis de desigualdade e, mesmo assim, em um curto 
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espaço de tempo, sendo seguido por um forte agravamento do desemprego e dos 
impactos sociais que ocorreram em decorrência desse cenário ( Teixeira, 
2010,p.656). 

Diante da precarização do trabalho entrelaçado com o desmonte do 

já insuficiente sistema de proteção social no Brasil, o país adota nos anos de 1990 os 

programas de transferência de renda como principal mecanismo de enfrentamento à 

pobreza. Cotta (2010), analisando a concepção de proteção social a partir da lógica 

dos programas de renda mínima em países na América Latina, afirma que diferentes 

autores, como Sposati (1997) e Demo (1997), compartilham de visão semelhante em 

relação ao período de 1995 a 2002, para os quais a proliferação de programas para a 

concessão de “mínimos sociais” teria transformado cidadãos em meros “bolsistas”. 

Ao se referir ao aspecto monetário dos investimentos sociais no 

enfrentamento à pobreza no Brasil, a autora assim afirma: “eles são o quase tudo” da 

política social. Nessa mesma linha de raciocínio, Sposati (2010, p.3), em referência 

aos países da América Latina, afirma que o contexto nesse novo século situa o 

enfrentamento à pobreza e o confronto com as desigualdades sociais sob dois 

paradigmas em oposição: de um lado a monetarização da política social, demarcada 

pelas políticas centradas na proteção ao trabalho, e, de outro no marco dos programas 

de transferência de renda.   

Acerca da perspectiva monetarista da proteção social, faz-se 

pertinente a indagação da autora Sposati (2009, p. 2): Que se espera da proteção 

social? 

 Em uma sociedade de mercado, a resposta mais comum é: ter renda para poder 
resolver situações em que alguém se sinta fragilizado. A expectativa imediata 
imputada é a de poder pagar/comprar condições que levem à superação da 

fragilidade. Portanto, ter renda para consumir bens, serviços, cuidados e terapias . 

A focalização da política de assistência social na pobreza, 

evidenciada por ações pontuais nas garantias materiais, a partir de 1997, insere-se 

como  perspectivas que, associadas à discussão de processos agregados à exclusão 

e à vulnerabilidade social, desencadeiam reflexões alargadas sobre proteção social. 

No item a seguir, serão descritas sobre as análises que, inseridas a partir dos 

documentos regulatórios da política de assistência social, afirmam a garantia de 

capacidade pela renda, entretanto, ultrapassa-a.        

1. 2.Proteção Social: garantias materiais ou mais do que isso? 

Em 1997, no segundo ano do primeiro mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, é apresentada pelo Ministério da Previdência e 
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Assistência Social uma proposta preliminar da Política Nacional da Assistência Social, 

cujas discussões, destinadas a aprimorar a proposta da PNAS/1994, destacam pontos 

relevantes como as concepções de universalidade e especificidade, pautadas como 

norteadoras para a composição do texto definitivo da política em 1998.    

O termo capacidade aparece de modo claro na fala da professora 

Aldaíza Sposati (1997, p.49), que, ao mencionar a necessidade de explicar a 

especificidade da política de assistência social, a define por aquilo que não é, isto é, 

política que dá acesso fora do mercado aos que não tem capacidade econômica de 

aquisição no mercado. Torna-se clara a defesa de que a política de assistência social 

não destina-se a garantias de proteção sob a perspectiva financeira, seja, pelo 

investimento em projetos de qualificação e inserção no mercado de trabalho, seja pela 

concessão de benefícios monetários ou benefícios materiais. 

Ao defender a política de assistência social inserida na seguridade 

social, a autora afirma a contraposição a entendimentos que remetem a política a 

ações compensatórias, como campo da ajuda circunstancial. Neste sentido, reafirma a 

concepção da política social de assistência social a partir da lógica da garantia de 

direito, em que as garantias devem se firmar não só pelas presenças, mas de modo a 

assegurar certezas frente às adversidades da vida. Isso implica contemplar a 

disponibilidade de cobertura e acesso a todos, o que não implica ocorrência de 

necessidade de uso do serviço. Portanto disponibilidade pode não significar 

homogeneidade de necessidades. Para a autora:  

Falar de assistência social como seguridade é definir um padrão de estabilidade, é 
dizer que a assistência social se responsabiliza por certezas sociais, em face de 
certas fragilidades [...] considerar a assistência social como não universal é afirmá-la 
e concebê-la como política compensatória (Sposati,1997,p.47). 

Ao remeter-se à especificidade da política de assistência social, a 

autora indaga: Que direitos mais a assistência social deve garantir ao cidadão, para 

além daqueles já previstos constitucionalmente como é o BPC? Esclarece em seguida 

que, para além da renda, cabe à política de assistência social, ao articular-se junto às 

políticas de saúde e previdência social, a cobertura de necessidades como as de 

acolhida, convívio, equidade e rendimento. Estaria, assim, a política de convívio 

incumbida de ofertar como mínimo de cidadania a certeza de um local para abrigar-se; 

a política de convívio, relacionada à instalação de centros de convivência que, 

vinculados a uma política mais ampla, relacionasse a garantias de proteção as 

fragilizações e os rompimentos de vínculos sociais; política de equidade, de modo a 

considerar as especificidades e características de cada ciclo inter geracional; política 
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de rendimento básico, entendida como garantia de satisfação de um padrão mínimo às 

necessidades sociais, a ser ofertada no âmbito dos programas de renda mínima; 

política de travessia, entendida como a construção de possibilidade de tornar o 

cidadão alcançável pelas varias políticas sociais.       

Alinhada à perspectiva de análise de Sposati, Abigalil (1997, p.25), 

então representante da Secretaria de Assistência Social-SAS federal, refere-se ao 

termo exclusão de modo a oferecer subsídio para ampliar a compreensão da proteção 

social. Na medida em que situa o processo excludente para além da renda, remete a 

garantias destinadas ao desenvolvimento humano. Neste sentido, observa a autora: 

Qual o tipo de cidadão que queremos para a sociedade brasileira? Aquele que tem 

acesso aos bens de consumo, mas também aquele que tem condições de justiça e 

cidadania.  

Segundo a autora, Paugam (2003), ao estudar os processos de 

desqualificação, analisa a exclusão social, de modo a incorporar dinâmicas e 

processos, na análise das trajetórias das famílias em situação de pobreza, destituição 

ou exclusão social. Entendimento esse que pode contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias de proteção social.  

O mérito do trabalho de Paugam reside em analisar como processos e trajetórias de 
exclusão interagem com dinâmicas que ocorrem no campo do sistema de proteção 
social, cuja atuação pode ter um impacto profundo nas condições de vida dos 
indivíduos intitulados pobres, redefinindo ou reforçando essas mesmas trajetórias. 
Esse ponto é fundamental para o exame das implicações para as políticas públicas 
de inclusão social (Bronzo,2005,p.52) 

Carvalho (1997, p.41), ao reforçar a posição de Sposati e Abigail, 

referente à ultrapassagem de garantias para além da renda, defende a introdução de 

novos conceitos na política de assistência social, associados a vivências e 

sociabilidade familiar. Para a autora: 

Não é só aquele que não possui renda o único destinatário da assistência social. A 
Política Nacional da Assistência Social é uma política da seguridade social, que visa 
à proteção dos segmentos da população involuntariamente excluídos, ou suscetíveis 
de exclusão. Ou seja, das oportunidades de integração oferecidas pelas políticas 
públicas e de vivências das formas de sociabilidade familiar, comunitária e societária   

Percebe-se, assim, a partir de 1997, que, embora haja ainda a 

presença da concepção de proteção social associada a garantias materiais, 

constatam-se orientações sinalizando para um entendimento de proteção social que 

aproxima-se de aspectos relacionais como são as perspectivas de sociabilidade e de 

convivência social e comunitária. No que se refere à universalidade da política de 

assistência social, inicia-se um processo de construção, cuja especificidade ultrapassa 

o enfrentamento da pobreza e, a focalização de direitos no âmbito material.  
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Em 1998, sob a gestão do então presidente da república Fernando 

Henrique Cardoso, é aprovado o texto definitivo da primeira Política Nacional da 

Assistência Social, a resolução nº207 de 16 de dezembro de 1998.  

 No texto introdutório da PNAS (1998, p.9), constatam-se 

disposições, explicitas pelas parcerias entre Estado e sociedade civil, voltadas para o 

enfrentamento à pobreza e à exclusão social. No caso brasileiro, a agenda 

governamental incorpora a necessidade de construção de enfrentamento da exclusão 

social para além do limite da ação do Estado. Observa-se, assim, na aprovação do 

texto final da PNAS/1998, a permanência da terminologia pobreza, mencionada ao 

lado de termos como exclusão e vulnerabilidade, em um movimento que situa a 

proteção entre transferência de renda e atuação do terceiro setor. 

 Inserida a partir do contexto de Reforma do Estado, a proteção 

social associa-se à oferta de serviços sociais à população, com base em parcerias 

desenvolvidas com a sociedade civil, representada por aqueles com boa vontade em 

ajudar. Entra em cena o que Montaño (1999) chama de “nova esquerda”, que, além do 

Estado e do mercado, evidencia-se como terceiro setor, destinado ao desenvolvimento 

de atividades públicas em âmbito estatal. Representado por entidades filantrópicas e 

voluntariados, o terceiro setor é equiparado ao significado da expressão “sociedade 

civil”, restrito a organizações como as ONG. Como consequência, a pobreza e a 

desigualdade estão sendo retiradas da arena política e do seu domínio próprio, o da 

justiça, da igualdade e da cidadania (Dagnino, 2006). 

Os programas de transferência de renda, embora mencionados no 

âmbito da responsabilidade do Estado, estão relacionados à ideia de autonomia e 

emancipação, o que remete a perspectivas liberais em que o indivíduo, ao ter acesso 

à renda, é o único responsável pela sua sobrevivência, desobrigando o Estado de 

garantias mais amplas, como a oferta e o acesso a serviços socioassistenciais.   

A complementação da renda constitui-se hoje em prioridade fundamental na 
composição da política de proteção ao grupo familiar. Programas de 
complementação de renda familiar, com o objetivo de automizar e emancipar 
famílias com precariedade de rendimento, têm recentemente, ganhado visibilidade e 
legitimidade social, alterando e construindo padrão de distribuir cestas de alimento 
ou outros benefícios em espécie. (PNAS, 1998, p.51)        

Constata-se, assim, que, embora haja proximidades com 

perspectivas que inserem a compreensão da pobreza a partir de processos 

excludentes, as ações interventivas permanecem focadas na ausência de renda e 

naqueles passíveis de ajuda da caridade da sociedade civil. Há, desse modo, um 

deslocar entre o reconhecer de processos excludentes e a concretização de ações 
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junto a tais trajetórias. É o que pode ser observado no texto introdutório da política, o 

qual, ao prezar por uma ampla análise contextual nacional, associada à mensuração 

de exclusões e vulnerabilidades originadas de acentuadas disparidades inter e intra-

regionais decorrentes de inúmeros fatores de ordem econômica, política, cultural, 

demográfica, social, reduzem como prioridade de intervenção aquelas relacionadas ao 

desenvolvimento de capacidade de geração de renda e de oferta de serviços sociais à 

população (PNAS,1998,p.49).  

Os limites postos à universalização da política de assistência social, 

fortemente demarcada pela presença da proteção social no âmbito da renda e da 

filantropia, tecem os caminhos de uma nova política, cujo foco consistiu em colocar em 

trânsito a sobrevivência para o campo do direito à proteção, o que supõe romper com 

o processo discriminatório que negue a condição de cidadão àquele que não alcançar 

o estatuto de consumidor (Sposati, 2009c).  

Como resultado de pactuações e correlações de forças entre 

governo e sociedade civil, nos espaços de gestão compartilhada, é aprovada, em 

2004, no governo de Luis Inácio Lula da Silva, a Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS, cujas definições pautam a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social-SUAS. No ano seguinte, é aprovada a Norma Operacional Básica 

da Assistência Social NOB/2005, destinada a construir as bases para a implantação 

do SUAS,  instituído como o resultado de um amplo processo de lutas, próximo de 

quatro décadas, que reuniu esforços de intelectuais, militantes e trabalhadores em 

todo o país na contramão do desmonte do sistema de direitos sociais no marco dos 

anos 1990. 

Definiu-se, assim, a assistência social como uma política voltada a 

reafirmar e ampliar a proteção e a segurança social, a qual fundada na cidadania 

contrapõe-se a ideias tutelares e subalternas que identificam brasileiros como 

carentes, necessitados, miseráveis, distanciando-os do reconhecimento de ser de 

direito. Para Jaccoud (2007), significa que a política de assistência social não se limita 

ao enfrentamento das situações derivadas da insuficiência de renda, mas sim de 

vulnerabilidades, sendo, portanto, a ausência de renda entendida como uma 

vulnerabilidade, mas não a única. Neste sentido, a PNAS/2004 insere-se como, campo 

de efetivação de seguranças sociais como direitos sociais.  

O eixo matricialidade sociofamiliar é pautado como fundamento para 

a construção e consolidação dessa política. Ao ocupar um lugar de centralidade social 

e territorialmente referenciada, a família é colocada como foco para receber e 
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consolidar a sua capacidade de proteção, o que coloca para o Estado a 

responsabilidade em criar as condições para que a família se proteja, com vistas ao 

enfrentamento de vulnerabilidades e risco que a ameaçam.  

Na PNAS/2004, encontra-se no item análise situacional um amplo 

mapeamento, a partir de dados divulgados pelo IBGE das regiões de vulnerabilidade 

social. Nesse item, o termo capacidade é citado no sentido de ampliar a concepção de 

proteção social para além da identificação de necessidades, vulnerabilidades e 

exclusões. Essa perspectiva implica entender que a mensuração de ausências ganha 

sentido somente quando associadas às demandas por proteção a serem inseridas na 

agenda do poder público. Neste sentido, o termo capacidade é empregado em 

referência à presença do Estado, a fim de potencializar famílias à proteção social. 

Afirma-se, assim, que a assistência social é permeada por uma visão social capaz de 

entender que a população tem não só necessidades, mas também possibilidades ou 

capacidades que devem e podem ser desenvolvidas. Assim uma análise situacional 

não pode ser só de ausências, mas também das presenças até mesmo como desejo 

de superar a situação atual. No mesmo item, é igualmente possível constatar, na 

mesma página, outra citação do termo.  

 A nova concepção de assistência social 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. Nesse sentido 
ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não tutelador ou assistencialista, 
ou ainda ao desenvolvimento humano e social não só provedor de necessidades e 
vulnerabilidades sociais. (p.10/11). 

Considera-se, desse modo, que o termo capacidade, a partir da 

PNAS/2004, sinaliza para a ideia de proteção, associada ao fortalecimento de 

autonomia, aliado ao desenvolvimento humano e social. O acesso a bens materiais é 

pautado como um complemento e não como prioridade como vinha sendo entendido 

em grande parte das legislações que antecederam a PNAS/2004.  

 A partir da PNAS/2004, o termo capacidade passa a ser entendido 

como mecanismo para capacitar famílias à proteção social, cujas carências não são 

decorrentes somente de ausências de renda, mas oriundas também de fragilizações e 

rompimentos de vínculos sociais. Ao ter como foco a centralidade na família, a 

NOB/2005, com enfoque no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários a 

partir de uma perspectiva preventiva, assim inscreve: 

A primazia da atenção às famílias tem por perspectiva fazer avançar o caráter 
preventivo de proteção social, de modo a fortalecer laços e vínculos sociais de 
pertencimento entre seus membros e indivíduos, para que suas capacidades e 
qualidade de vida levem à concretização de direitos humanos e sociais (p.16). 



11 
 

A família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder 

ao seu papel no sustento, na guarda e na educação de suas crianças seus 

adolescentes, bem como na proteção aos seus idosos e portadores de deficiência. 

Assim a oferta de bens e serviços públicos de caráter universal deve ser fortalecida 

inclusive no aumento dos gastos públicos – sob o risco da fragilização do sistema de 

proteção social brasileiro, ao não se avançar na promoção da igualdade e na 

ampliação de oportunidades.  

Considerações Finais 

A análise aqui proferida ao ter como foco discussão de capacidade, 

com vistas a alargar a concepção de garantias de proteção para além do acesso a 

bens materiais, localiza a política de assistência social, muito mais no campo dos 

desafios, do que das conquistas alcançadas. O que implica pontuar, desafios a serem 

ultrapassados na defesa em torno da concretização de um projeto democrático, capaz 

de inserir a assistência social como política de seguridade social, que vinculada a idéia 

de capacidade, seja capaz de criar condições de acessos materiais e relacionais no 

âmbito da proteção social à todas as famílias que dela necessitarem. Nesse sentido 

pontua-se a urgência no aprimoramento de metodologias capaz de mensurar 

demandas a serem respondias pela política de assistência social a partir dos territórios 

de atuação da proteção básica da política de assistência social, a oferta e certezas de 

serviços socioassistenciais, bem como do trabalho social com famílias, capaz de 

propiciar o desenvolvimento da autonomia de capacidades frente as incertezas da vida  
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