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Resumo: O artigo insere estudo sobre a centralidade do território na Política de Assistência 
Social. Problematiza as novas implicações e desafios da dimensão territorial incorporada 
pela Política de Assistência Social no Brasil. A perspectiva de abordagem vincula o método 
histórico-dialético com ênfase na investigação qualitativa. Ainda, o texto direciona-se em 
responder ao papel desempenhado pelo Estado na (re)produção e apropriação desigual do 
espaço socialmente reproduzido, explicitando os entrelaçamentos políticos e econômicos na 
produção social do espaço. Portanto, o estudo explicita a visão socioterritorial na PNAS, 
caracterizando-a enquanto política pública de proteção social que relaciona as pessoas e 
seus territórios. 
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Abstract: This article inserts study on the centrality of territory in the Social Assistance 
Policy. It also discusses the new implications and challenges of the territorial dimension 
incorporated at Social Assistance Policy in Brazil. The approach perspective links the 
historical and dialectical method with emphasis on a qualitative research. Still, the text is 
directed in reply to the role of the state in the (re)production and unequal appropriation of 
socially reproduced space, explaining the political and economic entanglements in the social 
production of space. Therefore, the study explains the National Social Assistence Policy 
socio-territorial vision, characterizing it as a public policy of social protection that links people 
and their territories. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O território constitui eixo estruturante da Política de Assistência Social, motivo de sua 

centralidade na análise desenvolvida. Parte-se originariamente da afirmativa referencial de 

que “[...] é impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda do componente 

territorial” (SANTOS, 2007, p. 144). O enfrentamento das atuais desigualdades estruturais 

no Brasil implica em considerar a direção político-econômica que sustenta e hegemoniza o 

processo de produção, apropriação e domínio do espaço socialmente produzido. Tal 

afirmativa funda-se na compreensão de que cada parcela de território “usado”2, ao tempo 

em que expressa um conteúdo específico, arrasta, em seu movimento socioterritorial, a 

totalidade do modo de (re)produção social de uma sociedade, num determinado tempo 

histórico. Portanto, as históricas contradições de classes resultam nas inúmeras 

desigualdades, expropriações e violações de direitos que se acumulam secularmente na 

sociedade brasileira, encontrando-se superpostas, objetivadas e encravadas na realidade 

particular de cada lugar. Dito isso, busca-se explicitar a complexidade socioeconômica e 

político-cultural inerente a uma abordagem territorial, especialmente diante de uma política 

pública social que pretende garantir a ampliação de um conjunto de direitos de cidadania, 

estabelecendo, entre seus eixos estruturantes, a dimensão territorial.  

Nessa perspectiva, o estabelecimento do debate sobre a perspectiva territorial introduzida 

pelo texto da PNAS/2004 requer a necessária referência ao contexto socioeconômico e 

político neste início do século XXI, quando se presencia uma sociedade cada vez mais 

urbanizada, globalizada e desigual. Nesse movimento altamente contraditório e excludente, 

ao mesmo tempo em que o capital avança por todas as dimensões da vida social, observa-

se o aprofundamento da questão social objetivada na materialidade do espaço social cada 

vez mais dominado pela lógica da troca (mercadoria) em detrimento do uso (vida). O 

Estado, por sua vez, é tensionado a (re)configurar-se, a fim de responder às novas 

necessidades decorrentes do atual estágio da acumulação capitalista, ao mesmo tempo em 

que busca a permanência de sua legitimidade junto aos diversos segmentos da sociedade.  

Nessa abordagem, importa explicitar que o Estado brasileiro se constituiu, historicamente, 

em aliado estratégico das classes econômicas que dominam secularmente o País, 

respondendo fielmente às diferentes demandas históricas apresentadas pelo processo 

político-econômico, a fim de possibilitar as condições objetivas à expansão do capital. Na 

dinâmica hegemonizada pelo capital e pelo Estado burguês,  

                                                 
2
 Referindo-se ao termo território usado, Santos e Silveira (2011, p. 247) afirma que “[...] a partir 
desse ponto de vista, quando quisermos definir qualquer pedaço do território, deveremos levar em 
conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu 
uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política”.  
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O primeiro registro histórico-conceitual a ser proposto é a 
compreensão de que as políticas sociais ― conforme uma das 
formas típicas de intervenção estatal ― são originárias não só das 
transformações determinadas geneticamente no trânsito da fase 
concorrencial do capitalismo à fase monopolista, ocorrido na 
passagem do século XIX para o XX, mas, também ― em estreita 
relação com isso ―, pela dinâmica das lutas políticas que se 
expressam nos processos de ampliação dos direitos sociais (PAIVA; 
OURIQUES, 2006, p. 167). 
 

Nesse sentido, constata-se a emergência das políticas sociais no contexto do processo de 

industrialização e urbanização da sociedade brasileira, constituindo-se em mecanismo 

central de mediação entre os interesses antagônicos estabelecidos pela relação capital-

trabalho. Portanto, é por meio das políticas sociais que o Estado burguês procura 

administrar as expressões da „questão social‟ de maneira a atender às ordens monopólicas 

ao tempo que busca a adesão de setores cujas demandas incorpora (NETTO, 2005). Assim, 

as políticas sociais, ao mesmo tempo em que significaram importantes conquistas 

resultantes das lutas políticas da classe trabalhadora, responderam à necessidade de 

regulação do mercado de trabalho forjado pelo processo de industrialização. Nesses termos, 

importa ressaltar que a opção teórico-metodológica da presente análise da Política Social de 

Assistência Social compartilha a compreensão de que  

A análise das políticas sociais como processo de relações complexas 
e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil, 
no âmbito dos conflitos e luta de classes que envolvem o processo de 
produção e reprodução do capitalismo, recusa a utilização de 
enfoques restritos ou unilaterais, comumente presentes para explicar 
sua emergência, funções ou implicações (BEHRING; BOSCHETTI, 
2006, p. 36).  

 
Tal enfoque busca evidenciar que é imprescindível a compreensão de que política social e 

política econômica compõem uma unidade contraditória, a qual expressa as relações sociais 

de produção e reprodução da sociedade em seu percurso histórico. Assim, compreende-se 

que os direitos sociais, ao mesmo tempo em que inscrevem juridicamente demandas 

apresentadas pelos trabalhadores, também representam, de forma concomitante, 

parâmetros aceitáveis por parte das forças político-econômicas dominantes (VIEIRA, 2004). 

Nas palavras do próprio autor, 

A política social expressa e carrega encargos do Estado, 
materializados em serviços e em atividades de natureza pública e 
geral, encargos estes também voltados à reprodução da força de 
trabalho de que o capitalismo não pode prescindir. Se assim é, no 
regime liberal-democrático a política social não deixa de germinar nos 
interesses e nos embates políticos, de nutrir-se deles (VIEIRA, 2004, 
p. 215). 
  

Diante do exposto, é fundamental ter-se clareza da arena político-econômica em que se 

estabelecem as lutas pela efetivação dos direitos sociais nos parâmetros da sociedade 

capitalista. Assim, considerar os limites político-econômicos estruturais de se garantir a 
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superação da pobreza e das desigualdades sociais sob os ditames da sociedade capitalista 

não significa a negação ou a impossibilidade de se explorar e empreender uma atuação de 

enfrentamento às contradições que se apresentam, disputando sistematicamente a direção 

política de todos os espaços ocupados, seja no trabalho social técnico, seja na gestão, no 

controle social, na organização e na mobilização social. Nessa direção, acredita-se que a 

atuação política coletiva representa a força capaz de superar limites e produzir as alterações 

necessárias para o alargamento das instituições democráticas, fortalecendo as lutas 

populares e a realização dos direitos sociais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). Desse modo, 

interessa destacar o caráter político das políticas sociais enquanto resposta do Estado frente 

à questão social, estando localizada, portanto, na relação antagônica entre capital e 

trabalho.  

Por certo, a política social adotada pelo Estado não pode ser compreendida sem o 

estabelecimento de sua relação com a política econômica sustentada pelo mesmo Estado. 

Assim, constata-se que, paralelamente à adoção da perspectiva territorial por parte da 

PNAS/SUAS, situada num contexto político de luta por uma maior efetividade de suas 

responsabilidades públicas, o Estado brasileiro é requisitado a atuar por meio de outras 

políticas públicas (urbanas, econômicas, infraestrutura, turismo, etc.) na viabilização das 

condições necessárias para que o capital possa realizar sua reprodução da totalidade do 

espaço social. Portanto, não se pode ignorar que a radicalidade que se deseja imprimir ao 

caráter “preventivo” da proteção de assistência social passa também pelo exercício de 

desnudar o caráter altamente contraditório do Estado liberal. Por certo, “[...] as políticas 

sociais são parte integrantes das políticas públicas e participam das estratégias de 

mediação entre Estado e sociedade, situando-se dentro do repertório de respostas a serem 

mobilizadas face às expressões da questão social” (RAICHELIS, 2000, p. 88).  

 

Trata-se de apontar que, paralelamente à incorporação da dimensão territorial enquanto 

eixo estruturante do SUAS, o território e as políticas territoriais se constituem, há muito 

tempo, em objeto e estratégia central de estudo, planejamento e intervenção por parte do 

capital e do Estado. 

 

 

2 OBJETIVO 

 
Investigar em que medida a análise histórico-dialética da produção social do espaço amplia 

e qualifica a visão crítica do serviço social, a fim de contribuir com novos referenciais 

teórico-metodológicos que possam auxiliar no processo de efetivação da perspectiva 
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territorial da Política de Assistência Social no Brasil. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Ainda que inúmeros pesquisadores elejam a Política de Assistência Social como objeto de 

investigação, acredita-se que o amplo e inovador conteúdo incorporado a mesma, 

especialmente partir da criação do SUAS em 2005, vem requer da comunidade científica a 

análise e aprofundamento de muitos aspectos que todavia necessitam de maior 

compreensão e  normatização.  Nesta perspectiva, observa-se a emergência de novos 

temas, a exemplo da abordagem territorial, que embora haja um grande acúmulo em 

diversas áreas de conhecimento, em específico na área do serviço social, apresenta-se 

ainda de forma muito tímida e com parcas produções teóricas.  

Na esteira dessa discussão, destaca-se que na nova matriz de gestão referenciada na 

PNAS e NOB-SUAS, a dimensão territorial foi agregada como novo componente central da 

descentralização político-administrativo da Política de Assistência Social. A opção pela 

ampliação do conteúdo do referido processo de gestão com a incorporação do território, 

justifica-se entre outros elementos, pela urgência em superar as limitações decorrentes do 

„principio da homogeneidade por segmentos‟, ou seja, não é mais possível manter a 

estruturação dos serviços, programas e projetos socioassistenciais a partir dos segmentos 

sociais (idosos, crianças, portadores de deficiência, etc).  Portanto, evidencia-se que a 

superação das atuais limitações passa pelo reconhecimento da heterogeneidade contida no 

„território vivido‟, apontando para a “(...) necessidade de se repensar o atual desenho da 

atuação da rede socioassistencial, redirencionando-a na perspectiva de sua diversidade, 

complexidade, cobertura, financiamento e do número potencial de usuários que dela 

possam necessitar” (PNAS, 2004, p. 45). 

Nesse novo contexto político-institucional, o território enquanto fator estratégico de 

planejamento e implementação da política de proteção social de assistência social, exige 

análise crítica abrangente, evitando a atitude que se limita a localizar a pobreza no espaço 

geográfico, sem perceber o que o território guarda em si, a dinâmica concreta da 

complexificação da questão social.  Ainda, a introdução do território como nova variável de 

análise, formulação e gestão da Política de Assistência Social, deve considerar o território 

como espaço de resistência e luta contra-hegemônica, frente ao atual processo hegemônico 

de mercantilização do „espaço social global‟ (LEFEBVRE, 1999). 
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O suposto básico, é de que a dinâmica urbana reflete a estrutura social baseada em 

mecanismos específicos de reprodução das desigualdades e distribuição perversa das 

riquezas produzidas pelo conjunto da sociedade. Em decorrência disso, os altíssimos 

índices de concentração populacional nas periferias urbanas, expressam por um lado 

formas de apropriação precária da cidade por parte dos trabalhadores, por outro lado, 

denuncia a apropriação privada e desigual de recursos no processo de urbanização, 

restringindo socialmente o acesso a serviços públicos essenciais. Por conseguinte,  

O território é também o terreno das políticas públicas, onde 
concretizam as manifestações da questão social em suas múltiplas 
dimensões, e onde se criam os tensionamentos e as possibilidades 
para seu enfrentamento. A compreensão que incorpora a dimensão 
territorial nas políticas públicas remete ao reconhecimento da 
presença de múltiplos fatores sociais, econômicos, culturais, nos 
diversos territórios, que levam os indivíduos e as famílias a situações 
de vulnerabilidade e risco social (RAICHELIS, 2008, p. 211). 
 

Assim sendo, a dinâmica de distribuição e acesso desigual a bens e serviços públicos 

oferecidos pela cidade, revela uma urbanização brasileira caracterizada pelo descompasso 

entre seletiva produção e apropriação de territórios urbanizados e a acelerada expansão dos 

territórios da precariedade, denunciando a própria condição de (re)produção social sob a 

lógica do capital. 

Diante dos elementos expostos, o compromisso volta-se para identificar novos componentes 

teórico-metodológicos que possam auxiliar no processo de efetivação da perspectiva 

territorial da Política de Assistência Social no Brasil. 

 

 

4 MÉTODO EMPREGADO 

 

A metodologia aqui exposta, define-se pela opção em analisar a temática da centralidade do 

território na Política de Assistência Social à luz do materialismo histórico dialético. Essa 

opção parte da compreensão que somente uma visão crítica da realidade possibilita o 

desvendamento da essência da totalidade concreta em questão. Portanto, a opção pelo 

método histórico-dialético para realização do presente estudo investigativo, sustenta-se na 

compreensão que tal perspectiva possibilita a revisão crítica do conhecimento já acumulado 

sobre a temática em questão, constituindo-se em importância fundamental para a projeção 

de uma prática social comprometida com a transformação social e efetivação dos direitos 

sociais de cidadania. Por sua vez, a aproximação ao objeto de estudo se efetivará por meio 

de pesquisa bibliográfica e análise documental. Ainda, a análise de conteúdo, segundo 

Bardin (1979), constituirá a metodologia para realização da análise, descrição e 
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interpretação do conteúdo do conjunto dos dados coletados.  

 

 

5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

A nova direção assumida pela PNAS demonstra o comprometimento com a construção de 

indicadores sociais capazes de revelar a diversidade, a complexidade e a dinâmica com que 

se apresentam e se produzem as diferentes expressões da questão social nas 

particularidades socioterritoriais. Portanto, o conjunto das ações desenvolvidas no âmbito da 

PNAS deve partir do reconhecimento da “[...] dinâmica demográfica e socioeconômica 

associada aos processos de exclusão/inclusão, vulnerabilidade aos riscos pessoais e 

sociais em curso no Brasil, em seus diferentes territórios” (BRASIL, 2005b, p. 16). Por 

conseguinte, o referido movimento de reconfiguração das bases da Política de Assistência 

Social buscou realizar a confrontação de dados gerais do País com dados das diferentes 

realidades socioterritoriais dos 5.564 municípios brasileiros, ficando os mesmos subdivididos 

em cinco “portes” distintos, especificados no Quadro 1. 

 

PORTES NÚMERO DE HABITANTES 

Pequeno Porte I Até 20.000 mil 

Pequeno Porte II Entre 20.001 e 50.000 mil 

Médio Porte Entre 50.001 e 100.000 mil 

Grande Porte Entre 100.001 e 900.000 mil 

Metrópole Superior a 900.000 mil 

Quadro 1 - Classificação dos municípios brasileiros segundo número de habitantes 

Fonte: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional  de 
Assistência   Social.  Política Nacional de Assistência Social   ― PNAS/2004 e Norma Operacional 
Básica ― NOB-SUAS. Brasília: nov. 2005b. 

 

Ao tempo em que se reconhece a importância da incorporação do componente territorial 

pela Política Nacional de Assistência Social, afirma-se que a realidade territorial e as 

relações sociais formam uma unidade “socioterritorial”, expressando as múltiplas 

contradições, expropriações e constrangimentos produzidos dentro dos parâmetros do 

modelo de produção e acumulação da sociedade capitalista brasileira. Em outros termos, 

compreende-se que o fazer--se da sociedade acontece no mesmo ato da produção do 

espaço, constituindo, assim, uma unidade indissolúvel e altamente contraditória. 

A identificação e caracterização dos territórios vulneráveis pela política de assistência social 

a fim de localizar a instalação de „redes de proteção social básica‟, sob a coordenação dos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), não podem ser concebidos como 
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guetos segregados, apartados ou isolados dos demais territórios que constituem a cidade. 

Certamente, se requer que a identificação dos territórios vulneráveis seja compreendida em 

suas diferentes dimensões e mobilidades permanentes, sendo estes, inseparáveis de um 

território maior, ou seja, uma totalidade que é (re)produzida, negada e transformada pelas 

múltiplas territorialidades. 

Nessa direção, é fundamental conceber o CRAS enquanto espaço público territorial, 

detentor de capacidades político-institucionais voltadas para a intervenção na realidade 

sócio-territorial concreta, responsável pela garantia do acesso de aquisições de proteção 

socioassistenciais. Em outras palavras, “(...) não se trata simplesmente de um equipamento 

social instalado em determinado lugar, e sim de um ator social envolvido com a dinâmica da 

realidade local” (KOGA, 2008, p. 36). 

Outro elemento a ser considerado refere-se à recorrente naturalização da existência dos 

“territórios vulneráveis e/ou de risco social”, sendo esses facilmente diagnosticados, 

identificados e mapeados de forma desconectada da totalidade social. Com isso, quer-se 

apontar que é central, nesse movimento de incorporação na dimensão territorial, a 

preocupação em “[...] reconhecer os condicionamentos de múltiplos fatores sociais, 

econômicos, políticos, culturais, nos diversos territórios, que levam segmentos sociais e 

famílias a situações de vulnerabilidade e risco social” (COUTO et al., 2010b, p. 50).  

Entre os desafios da ação territorial do SUAS aponta-se a centralidade em evidenciar o 

território enquanto sujeito político, capaz de reconhecer-se e negar-se a si próprio, enquanto 

auto-movimento de superação e transformação, que busca responder objetivamente e 

subjetivamente as pressões, necessidades e exigências de uma realidade que é singular 

mas também, particular e global. Nessa perspectiva, os territórios vulneráveis constituem-se 

ao mesmo tempo em resultado e componente ativo de uma realidade local, regional, 

nacional e global, altamente complexa e contraditória. Portanto, infere-se que o local ao 

tempo que reproduz o global, guarda em si especificidades históricas que determinam à 

reprodução desigual, assim como a contestação da ordem global (SANTOS, 2008).   

De forma complementar, a partir da temática do território vivido, desenvolvido por Milton 

Santos, inúmeras investigações em diferentes campos do conhecimento buscam 

compreender os diferentes significados, produzidos no movimento da vida cotidiana. 

Percebe-se que, no “tempo miúdo” do dia a dia, o território se revela na experiência concreta 

da ação cotidiana da população, produzindo elementos que passam a incorporar a 

identidade de indivíduos e grupos sociais. Assim, é na escala do território vivido que a 

totalidade da condição humana se expressa por inteiro, na multiplicidade de suas 

dimensões. Por conseguinte, destaca-se a importância de se incorporar ao espaço a crítica 

da vida cotidiana, especialmente quando a reprodução social atinge inteiramente a 

reprodução da vida (DAMIANI, 2005). Em outras palavras,  
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A extensão do processo de produção ― que se realiza englobando a 
sociedade inteira em direção à constituição de uma sociedade 
urbana, como realidade e possibilidade ― apóia-se na constituição de 
um cotidiano fortemente programado e normatizado (como produto e 
condição da reprodução do econômico e do político), que cria as 
bases de constituição de um individualismo exacerbado em 
contradição com o discurso de que todos fazem parte de uma 
totalidade nova e cheia de possibilidades (CARLOS; SOUZA; 
SPOSITO, 2011, p. 15). 
  

A pretensão é explicitar a dimensão política do “social” no processo da produção e da 

reprodução do espaço da vida, onde, em territórios ocupados por milhões de brasileiros (as 

áreas denominadas de irregulares pelo Estado e o mercado imobiliário), o valor de uso 

ainda prepondera, produzindo, a partir do espaço usado, diferentes estratégias de 

resistência à lógica do território-mercadoria, ou, ainda, do território enquanto valor de troca. 

Nesse sentido, para a realização de uma leitura crítica do cotidiano, exige-se “[...] lidar com 

alienações superiores à necessidade bruta do alimento, da casa, transcendendo o nível 

estrito da sobrevivência” (DAMIANI, 2005, p. 163). O desafio que se aponta é a 

reapropriação da dimensão política ao cotidiano do território vivido, desencadeando um 

movimento de reapropriação da história e de significados a partir do “lugar”, recolocando-o 

enquanto força ativa, capaz de contestar a lógica dominante a partir das relações próximas, 

do miúdo da vida.  

Nesse campo de análise, infere-se que a ação territorial por parte da Política de Assistência 

Social detém potencialidades no sentido de atuar no enfrentamento de inúmeros 

constrangimentos impostos aos segmentos sociais desprovidos do acesso ao espaço 

socialmente produzido, assim como do conjunto dos bens e serviços públicos produzidos 

coletivamente pela cidade. Significa atuar na recomposição das dimensões social e humana 

garantidas pela cidade, implicando, necessariamente, a apropriação3 do espaço pelos 

sujeitos que a constroem e a habitam. Aqui, importa destacar a visão socioterritorial da 

PNAS que enfatiza o novo modo de se compreender e se atuar na realidade, qual seja: 

 Uma visão social inovadora, pautada na dimensão ética de incluir 
“os invisíveis” enquanto integrantes de uma situação social 
coletiva; 

 Uma visão que exige o reconhecimento para além das demandas 
setoriais e segmentadas, afirmando que o chão onde se 
encontram e se movimentam setores e segmentos fazem a 
diferença no manejo da própria política; 

 Uma visão social que exige relacionar as pessoas e seus 
territórios, identificando no cotidiano do “território vivido”, os riscos 

                                                 
3
 “A ação dos grupos humanos tem sobre o meio material duas modalidades, dois atributos: a 
dominação e a apropriação. A dominação sobre a natureza material, resultado de operações 
técnicas, arrasa esta natureza permitindo às sociedades substituí-las por seus produtos. A 
apropriação não arrasa, mas transforma a natureza ― o corpo e a vida biológica, o tempo e o 
espaço dados ― em bens humanos. A apropriação é a meta, o sentido e finalidade da vida social.” 
(LEFEBVRE apud CARLOS; SOUZA; SPOSITO, 2011, p. 72).  
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e vulnerabilidades, mas também as potencialidades e os recursos 
disponíveis; 

 Uma visão que se pauta na perspectiva socioterritorial, cujas 
intervenções se dão nas capilaridades dos territórios, a partir do 
reconhecimento da dinâmica que se processa no cotidiano das 
populações (BRASIL, 2005b, p. 16). 

 
Portanto, a relação estabelecida entre identidade e território incide no sentimento de 

enraizamento, de pertencimento, de vínculo com o outro, ou, ainda, de apropriação coletiva 

de um lugar. Em suma, a vivência de tais relações é possível de ser percebida nos 

processos de ocupação de terras, seja no campo, seja na cidade, nas áreas indígenas, de 

quilombolas, colônia de pescadores, movimento dos atingidos por barragens, dentre outras. 

Nessas “frações de espaços” disputados coletivamente, o território configura-se enquanto 

mediação exercida entre sujeitos sociais que, a partir de determinadas relações sociais, 

produzem resultados e movimentos sócio-históricos distintos. Nos referidos movimentos 

sociais, a luta pela vida está intimamente condicionada ao direito de apropriação do espaço 

social.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise histórico-dialética empreendida buscou demonstrar que o território, tido como 

componente central da Política de Assistência Social, se apresenta enquanto importante 

vetor capaz de expressar as particularidades socioterritoriais, ao mesmo tempo em que se 

vincula organicamente com a totalidade social, expressando a dialética do desenvolvimento 

desigual e combinado da sociedade globalizada. Com efeito, cada parcela de território 

usado, ao mesmo tempo em que expressa um conteúdo específico, arrasta, em seu 

movimento socioterritorial, a totalidade do modo de (re)produção social da sociedade. 

Buscando-se responder ao papel desempenhado pelo Estado na (re)produção e na 

apropriação desigual do espaço socialmente reproduzido, explicitaram-se os 

entrelaçamentos políticos e econômicos no processo de produção social do espaço. Nesse 

âmbito, importa reafirmar o caráter altamente contraditório do Estado liberal burguês, pois, 

ao mesmo tempo em que é requisitado a assegurar as condições necessárias à reprodução 

do espaço do capital, da mesma forma, é tensionado a intervir na preservação do espaço da 

reprodução da vida, cada vez mais ameaçado, segregado e posto em risco pela lógica do 

mercado. 

Trata-se a rigor, de uma abordagem democrática da gestão territorial da Política de 

Assistência Social. A abordagem político-territorial deve desenvolver-se conjuntamente com 
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os sujeitos que ali vivem e reivindicam a mudança de uma realidade social densa de 

desigualdades e necessidades não atendidas, de direitos violados e ameaçados, enfim, da 

condição de cidadania negligenciada e negada pelo „Estado de „direito‟, historicamente 

absorvido pela lógica da sociedade do capital.  É justamente nessa arena pública, permeada 

de conflitos e interesses divergentes e antagônicos que se situam os desafios de uma 

gestão pública democrática da Política de Assistência Social. 

Conclui-se que a Política de Assistência Social apresenta inúmeras potencialidades para o 

desenvolvimento de articulações político-institucionais, motivando ações integradas de 

políticas públicas no enfrentamento aos constrangimentos impostos à ampla parcela da 

classe trabalhadora impedida de acessar direitos, bens e serviços públicos produzidos 

coletivamente pela cidade. Para a efetivação de tal direcionamento social, é essencial a 

apreensão crítica-dialética do território usado, significando atuar na recomposição da 

dimensão social e humana da cidade partir do conjunto de ações desenvolvidas no território 

usado. Note-se que assumir a referida perspectiva ético-política implica a realização dos 

enfrentamentos necessários a fim de se garantir o avanço da apropriação mais democrática 

do espaço social por todos aqueles que o constroem e o habitam. 
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