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Resumo: Neste trabalho apresentamos a trajetória da perspectiva territorial na Política de 
Assistência Social. Nosso recorte temporal se dá a partir da Constituição Federal de 1988 que 
inaugura um padrão de proteção social afirmativo de direitos. A incorporação da perspectiva 
territorial teve influência direta da Geografia com as contribuições do Geógrafo Milton Santos. 
Essa incorporação perpassou pela Política Municipal de Assistência Social da cidade de São 
Paulo e a partir de 2004 com a Política Nacional de Assistência Social e em 2005 com Sistema 
Único de Assistência Social passou a ser substrato material. 
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Abstract: This work presents the trajectory of the territorial perspective in Social Welfare 
Policy. Our time frame starts from the Federal Constitution of 1988 inaugurates a standard 
social protection rights so. The incorporation of the territorial approach had direct influence of 
geography with contributions from Geographer Milton Santos. This merger pervaded by the 
Municipal Social Assistance Policy of the city of São Paulo and from 2004 to the National Policy 
of Social Welfare and in 2005 with Unified Social Assistance became the substrate material. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, duas questões, articuladas, marcam a Assistência Social a partir da década 

de 1980: início de um processo de rompimento com o paradigma do assistencialismo e a 

construção da Assistência Social como direito. A primeira diz respeito a uma busca em romper 

com o assistencialismo que é histórico na Assistência Social, e que a partir da segunda questão 

que veio com a Constituição Federal de 1988, a Assistência Social passou a ser direito de 

todos, iniciando um processo de transformação nesta política. 

A Constituição Federal de 1988 inaugura um padrão de proteção social afirmativo de 

direitos, buscando a superação das práticas assistencialistas e clientelistas. A Constituição 

Federal inova ao conferir à Assistência Social o status de política pública, direito do cidadão e 
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dever do Estado. Desse modo, iniciou um processo de busca e construção do reconhecimento 

do estado brasileiro pela sua responsabilidade normativa e equilíbrio frente às necessidades 

sociais.  

Além da Constituição Federal, apresentaremos outros marcos legais na construção da 

Política de Assistência Social e a incorporação da perspectiva territorial que é o objetivo do 

nosso trabalho.  

 

2. TRAJETÓRIA DA PERSPECTIVA TERRITORIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

  

Para regulamentar e institucionalizar os avanços alcançados na Constituição Federal de 

1988 tornou-se imprescindível a aprovação de leis orgânicas. Apesar do esforço para 

aprovação dessas leis, nem todas (políticas) tiveram suas leis orgânicas aprovadas e a luta 

para sua aprovação exigiu um complexo procedimento de organização dos princípios 

preconizados na Constituição Federal tratado nos artigos 203 e 204 da Assistência Social  

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e 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 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. 
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 base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais 
à esfera federal e a coordenação e a 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. 
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 receita tributária 
líquida, vedada à 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 (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988). 

 

Somente no ano de 1993, cinco anos após a aprovação da Constituição, o então 

Ministério do Bem-Estar Social promoveu encontros regionais em todo o país para a discussão 

da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, culminando na Conferência Nacional de 

Assistência Social, realizada em junho de 1993, em Brasília, sendo, em sete de dezembro de 

1993, sancionada a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS1 n. 8.742. 

                                                 
1
 Regulamenta a Constituição e estabelece normas e critérios para organização da Assistência Social, que é um direito, e este 

exige definição de leis, normas e critérios objetivos. 
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A partir da Constituição Federal de l988 e com a promulgação da Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS em 1993 foi introduzido uma nova forma de discutir a questão da 

Assistência Social, substituindo, paulatinamente a visão centrada na caridade e no 

assistencialismo. A LOAS passou a ser um instrumento que regulamenta os pressupostos 

constitucionais e para a operacionalização da política de assistência. 

A LOAS introduziu um novo significado para a Assistência Social enquanto política 

pública de Seguridade, prevendo um sistema de gestão descentralizado e participativo, cujo 

eixo é posto na criação do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS  (MESTRINER, 

2001). 

De imediato, essa Lei (LOAS) extingue o Conselho Nacional de Serviço Social, criado 

em 1938, - considerado um órgão clientelista – e cria o Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, órgão de composição paritária, deliberativo e controlador da Política de 

Assistência Social. Este Conselho é composto por 18 membros, sendo nove representantes 

governamentais e nove da sociedade civil. O órgão é sempre presidido por um de seus 

integrantes, eleito pelos próprios membros do Conselho, com mandato de um ano e 

possibilidade de estendê-lo por mais um2. 

O Conselho Nacional de Assistência Social tem como missão promover o controle social 

da política pública de Assistência Social e contribuir para o seu permanente aprimoramento. 

Algumas de suas principais competências são: aprovar a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), regular a prestação de serviços públicos e privados de Assistência Social, zelar 

pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social e convocar 

ordinariamente a Conferência Nacional de Assistência social.  

A possibilidade de descentralizar ações, expressa através do Art. 5º da LOAS é um dos 

pressupostos que tem informado as iniciativas de mudanças que ocorreram na gestão da 

assistência desde a Constituição Federal. Como um processo de transferência de poder dos 

níveis centrais para outros entes, pretende colocar ao alcance dos diversos segmentos sociais 

o poder de decisão sobre as políticas sociais. Nesse sentido, constitui uma possibilidade de 

reestruturar o aparato estatal responsável pela gestão dessas políticas. 

A descentralização não funciona automaticamente, ela depende das decisões que são 

tomadas no cotidiano das instituições gestoras. Ela exige que todos os que estão percorrendo 

este caminho, estejam cada vez mais fortalecidos e articulados. Só assim é possível percorrer 

o caminho da descentralização como uma via de mão dupla, que ao mesmo tempo possibilita a 

descentralização e pode garantir a participação da sociedade. 

Para Giaqueto (2010) a descentralização deve se efetivar com a transferência de poder 

de decisão, de competências e de recursos, bem como com autonomia das administrações dos 

microespaços na elaboração de diagnósticos sociais, diretrizes, metodologias, formulação, 

                                                 
2
 Disponível em <http://www.mds.gov.br/cnas/sobre-o-cnas/quem-somos-e-como-funcionamos>. 
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implementação, execução, monitoramento, avaliação e sistema de informação das ações 

definidas, com garantias de canais de participação local (GIAQUETO, 2010, p. 84). 

 A possibilidade de transferência de poder de decisão tratado na descentralização 

antecede à formulação do que estamos denominando de perspectiva territorial, sobre a qual 

tratamos nesta pesquisa. A perspectiva territorial, de fato, só aparece na trajetória da 

Assistência Social a partir do ano de 2004 com a Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS em 2005 e tem como princípio o 

reconhecimento da presença de múltiplos fatores sociais e econômicos que levam o indivíduo e 

a família a situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social. E tal reconhecimento da 

diversidade de situações se dá, fundamentalmente, a partir da introdução do território como 

elemento fundante.   

Vale ressaltar que o processo e construção desta perspectiva, ou seja, o caminho para 

que a questão do território fosse incorporado pela Política de Assistência Social demandou um 

processo de discussão e elaboração. Neste Sentido é possível falar de uma trajetória que é 

iniciada a partir da Política Municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo. 

Em entrevista realizada com Dirce Koga3 ela afirma que 

(...) foi a partir de uma primeira pesquisa mais desagregada na cidade de São Paulo em 
1996, realizada pela PUC/SP e Coordenada pela Professora Aldaíza Sposati, e até 
então as pesquisas existentes trabalhavam apenas com as regiões (Norte, Sul, Leste e 
Oeste) na cidade de São Paulo. Foi a partir daí que sugiram as primeiras preocupações 
com os territórios de São Paulo pensando na Política de Assistência Social, 
posteriormente apresentado à população paulistana o primeiro Mapa de 
Exclusão/Inclusão Social

4
 da cidade de São Paulo, que em 2013 teve a sua terceira 

versão apresentada a partir dos 96 distritos. 
 

O citado primeiro Mapa de Exclusão/Inclusão Social é realmente um marco na medida 

em que além de possibilitar novas leituras e análises da complexa realidade da cidade de São 

Paulo, inova com uma metodologia e o uso da tecnologia da informação em política social. 

Koga ainda afirma que  

(...) foi a partir de 2002 quando Aldaíza Sposati assumiu o cargo de gestora da Política 
de Assistência Social do município de São Paulo trazendo para o órgão gestor essa 
preocupação, buscando um reordenamento institucional e iniciando o processo de 
vigilância social (inspirada na vigilância em saúde) e entendendo a importância da 
perspectiva territorial na sua gestão e também que esse processo de gestão fosse 
acompanhado por um processo de amadurecimento, pesquisas e análise da realidade. 
Na ocasião, iniciou um trabalho a partir dos setores censitários, pois apenas os 96 
distritos eram insuficientes para expressar as dinâmicas territoriais, passando para outra 
escala que chegasse próximo ao cotidiano das famílias. Quando o Presidente Lula 
assume a Presidência da República e cria o Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate e Fome – MDS

5
 a Secretaria de Assistência Social de São Paulo inicia um 

diálogo com o Governo Federal, possibilitando uma aproximação com o debate da 

                                                 
3
 Entrevista realizada com Dirce Koga na cidade de São Paulo, dia 19 de janeiro de 2015. Entrevista realizada pela Geógrafa Paula 

Vanessa de Faria Lindo. 
4
 O Mapa da Exclusão/Inclusão Social é uma metodologia que usando de linguagens quantitativas, qualitativas e de 

geoprocessamento produz dois índices territoriais que hierarquizam regiões de uma cidade quanto ao grau de exclusão/inclusão 
social. Tratam-se do Iex - Índice de Exclusão/Inclusão Social e o Idi - Índice de Discrepância. Estes índices vinculam condições de 
vida das pessoas ao território onde vivem. De certo modo produz uma medida de vizinhança, pois associa dados individuais ao 
convívio em um mesmo território. 
5
 O MDS incorporou a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Transferência de Renda e de Secretaria de Segurança 

Alimentar. 
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perspectiva territorial, pois já não era possível conhecer o Brasil a partir das suas 
regiões e tentar avançar para conhecer os municípios brasileiros.  
 

Importantes conceitos no campo da descentralização foram incorporados a partir da 

leitura territorial como expressão do conjunto de relações, condições e acessos inaugurados 

pelas análises do Geógrafo Milton Santos, que interpreta a cidade com significado vivo a partir 

dos atores que dele se utilizam.  

Essa aproximação de conceitos, e com a Geografia, iniciou a partir de 1997 quando 

Dirce Koga inicia seu doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob 

orientação de Aldaíza Sposati, cuja tese marcou, historicamente, a incorporação da perspectiva 

territorial (e o conceito de território) no debate da Política de Assistência Social e em 2003 

publica o livro: Medidas de Cidade, trazendo a discussão de um território vivido a partir das 

contribuições do Geógrafo Milton Santos. 

Este livro fruto de discussões e diálogos entre a Assistência Social e a Geografia, 

inaugurou um debate sobre o conceito de território (e território usado) na Política de Assistência 

Social. 

Onze anos após a aprovação da LOAS – 1993 avançamos com a aprovação da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS em 2004. Com esta aprovação, demonstra a intenção 

de construir um redesenho desta política com a perspectiva de implementação do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS em 2005 e denota o compromisso de materializar as 

diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. A PNAS - 2004 expressa à 

materialidade do conteúdo da Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social 

Brasileiro no âmbito da Seguridade Social.  

Com a aprovação da PNAS em 2004 e o SUAS em 2005, a perspectiva territorial 

passou a ter um papel central, juntamente com a família numa orientação para efetivar a 

proteção social, contribuindo para o alcance da universalidade de cobertura entre indivíduos e 

famílias sob situações similares de risco e vulnerabilidade; na aplicação do princípio de 

prevenção e proteção proativa, nas ações de Assistência Social e no planejamento da 

localização da rede de serviços, a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e 

riscos (BRASIL, 2007). 

Mas para que o território, de fato, contribua para a proteção social, é imprescindível que 

a gestão dos municípios e suas equipes técnicas tenham um amplo conhecimento e também a 

capacidade de analisar, de forma sistemática, a realidade do seu município, utilizando recursos 

disponíveis ou novos recursos (dados do IBGE e de outros institutos de pesquisa de âmbito 

local ou regional, dados de pesquisas já realizadas pelo MDS ou por Universidades, dados da 

própria prefeitura ou governo estadual e de outros ministérios ou de secretarias municipais e/ou 

estaduais) reconhecendo que todos os territórios identificados como vulneráveis, estão 
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inseridos numa totalidade. Um caminho para esse reconhecimento sistemático pode se dar na 

implementação da Vigilância Socioassistencial. 

Reconhecer um território também significa identificar e levar em conta o que Sposati 

(2010) chamou de topografia social que  

Expressa a heterogeneidade do território sem cair na excessiva fragmentação; ela 
significa a expressão territorial da rugosidade das desigualdades sociais das cidades. 
Assim, para construção da topografia social o território, uma categoria eminentemente 
política, é tomado em sua dimensão relacional definida a partir dos usos dos elementos 
espaciais efetivados pelos agentes sociais, pelas relações políticas, pelos jogos de 
forças e pelo exercício de poder que conformam espaços apropriados pelos mais 
diversos sujeitos coletivos (SPOSATI, 2010, p.55). 
 

Essa perspectiva de topografia deveria combinar os elementos físicos-ambientais, 

demográficos, socioeconômicos, agentes públicos e privados. Somente a título de exemplo de 

elementos físicos-ambientais consideramos uma ponte, um morro, uma pequena floresta 

dentre outros, as famílias podem até ser referenciadas de um lado desses elementos, porém, 

todas as suas relações (de vizinhança, solidariedade, poder, identidade) são construídas do 

outro lado onde não foram referenciadas. Isso pode ser comum em metrópoles ou em 

municípios com grande extensão territorial. 

Este conjunto de preocupações se conecta a um movimento mais amplo na retomada 

da discussão de território nas políticas públicas. Guimarães Neto (2010) a definição das formas 

de concepção de políticas públicas e de atuação governamental baseadas no território surgiu 

com base em vários aspectos bem característicos do país 

Um desses aspectos diz respeito à dimensão continental do Brasil. Este fato, associado 
à grande heterogeneidade e diferenciação do território passou a exigir, para ser eficaz 
no encaminhamento de soluções, um tratamento apropriado e adequado para os 
espaços diferenciados: macrorregiões, meso ou microrregiões. Agrega-se a isso a 
grande desigualdade territorial do Brasil da perspectiva do desenvolvimento econômico 
e social, resultante de complexos processos históricos. Se tais desigualdades são 
marcantes quando se consideram as macrorregiões tradicionais (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste), mais significativas se tornam quando se desce à análise 
dos estados ou de microrregiões no interior do país (GUIMARÃES NETO, 2010, p. 49). 
  

 Com isso, a abordagem territorial no âmbito da ação estatal se expressa, sobretudo, no 

tratamento de uma condição específica da realidade e na operacionalização de algumas 

instâncias empíricas fundamentais. 

Ao utilizar o território como referência, busca-se explicitar e dar conta das diferentes 

formas de sobrevivência dos indivíduos e também dos processos que provocam as 

desigualdades e a exclusão social e das maneiras como a população tem acesso e usa os 

recursos disponíveis na cidade. Portanto, é uma realidade complexa e em constante 

movimento. 

A operacionalização da Política de Assistência Social com base no território constitui um 

dos caminhos para superar a fragmentação na prática desta política, olhar para a realidade, 
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considerando os novos desafios colocados pela dimensão do cotidiano, que se apresenta sob 

múltiplas formatações, exigindo enfrentamento de forma integrada e articulada. 

Isso expressa à necessidade de se repensar o atual desenho da atuação da rede 

socioassistencial, redirecionando-a na perspectiva de sua diversidade, complexidade, 

cobertura, financiamento e do número potencial de usuários que dela possam necessitar. A 

PNAS - 2004 apresenta uma caracterização dos municípios brasileiros de acordo com seu 

porte demográfico associado aos indicadores socioterritoriais disponíveis a partir dos dados 

censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE com maior grau de 

desagregação territorial, quanto maior a taxa de densidade populacional, isto é, quanto maior 

concentração populacional, maior será a necessidade de considerar as diferenças e 

desigualdades existentes entre os vários territórios de um município ou região (PNAS, 2004). 

A construção de indicadores a partir dessas parcelas territoriais termina configurando 
uma “medida de desigualdade intraurbana”. Esta medida, portanto, sofrerá variações de 
abrangência de acordo com as características de cada cidade, exigindo ação articulada 
entre as três esferas no apoio e subsídio de informações, tendo como base o Sistema 
Nacional de Informações de Assistência Social e os Censos do IBGE, compondo com os 
Campos de Vigilância Social, locais e estaduais, as referências necessárias para sua 
construção. Porém, faz-se necessária a definição de uma metodologia unificada de 
construção de alguns índices (exclusão/ inclusão, vulnerabilidade social) para efeitos de 
comparação e definição de prioridades da PNAS (PNAS, 2004, p. 45). 
 

Como forma de caracterização dos grupos territoriais da Política Nacional de 

Assistência Social será utilizada como referência a definição de municípios como de pequeno, 

médio e grande porte6 apresentado no quadro 1, agregando-se outras referências de análise 

realizadas pelo Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais7, bem como pelo Centro 

de Estudos da Metrópole8 sobre desigualdades intraurbanas e o contexto específico das 

metrópoles. 

 

Quadro 1. PORTE DOS MUNICÍPIOS - PNAS 

PEQUENO PORTE I 

Município de até 20.000 habitantes/5.000 famílias – 
mínimo de 1 CRAS para até 2.500 famílias referenciadas; 

  

PEQUENO PORTE II 

Município de 20.001 a 50.000 habitantes/de 5.000 a 
10.000 famílias – mínimo de 1 CRAS para até 3.500 
famílias referenciadas; 

  

MÉDIO PORTE 

                                                 
6
  Forma de definição utilizada no Plano Estadual de Assistência Social – 2204 a 2007, do Estado do Paraná, tomando por base a 

divisão adotada pelo IBGE. 
7
  Centro de estudos coordenado pela PUC/SP em parceria com o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no 

desenvolvimento da pesquisa do Mapa da exclusão/inclusão social. 
8
 Centro de estudos vinculado ao Cebrap que realiza pesquisas de regiões metropolitanas, desenvolvendo mapas de 

vulnerabilidade social. 
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Município de 50.001 a 100.000 habitantes/de 10.000 a 
25.000 famílias – mínimo de 2 CRAS, cada um para até 
5.000 famílias referenciadas; 

  

GRANDE PORTE 

Município de 100.001 a 900.000 habitantes/de 25.000 a 
250.000 famílias – mínimo de 4 CRAS, cada um para até 
5.000 famílias referenciadas; 

  

METRÓPOLE 

Município de mais de 900.000 habitantes/mais de 250.000 
famílias – mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 
famílias referenciadas; 

Fonte: Elaboração própria baseado em PNAS/2004. 

 

 

Essa classificação de porte dos municípios brasileiros é importante, pois institui uma 

referência para desenvolver ações, no financiamento e funcionamentos dos serviços, mas é 

preciso entender que apesar dessa classificação o Brasil é um país de tamanho continental 

com uma diversidade e heterogeneidade imensa, portanto, deve ser levada em conta as 

particularidades da cada município. 

Segundo a classificação da PNAS - 2004 os municípios estão divididos em municípios 

de pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte e grande porte. Municípios de pequeno 

porte 1: entende-se por município de pequeno porte 1 aquele cuja população chega a 20.000 

habitantes (até 5.000 famílias em média). Possuem forte presença de população em zona rural 

e na maioria das vezes, possuem como referência municípios de maior porte, pertencentes à 

mesma região em que estão localizados. Necessitam de uma rede simplificada e reduzida de 

serviços de proteção social básica, pois os níveis de coesão social, as demandas potenciais e 

redes socioassistenciais não justificam serviços de natureza complexa. Em  geral, esses 

municípios não apresentam demanda significativa de proteção social especial, e que aponta 

para a necessidade de contarem com a referência de serviços dessa natureza na região, 

mediante prestação direta pela esfera estadual, organização de consórcios intermunicipais, ou 

prestação por municípios de maior porte, com co-financiamento das esferas estaduais e federal 

(PNAS, 2004). 

Municípios de pequeno porte 2: entende-se por município de pequeno 2 aquele cuja 

população varia de 20.001 a 50.000 habitantes (cerca de 5.000 a 10.000 famílias em média). 

Quanto às suas características relacionais mantém-se as mesmas dos municípios pequenos 1 

(PNAS, 2004). 

Municípios de médio porte: aquele cuja população está entre 50.001 a 100.000 

habitantes (cerca de 10.000 a 25.000 famílias em média). Mesmo ainda precisando contar com 

a referência de municípios de grande porte para questões de maior complexidade, já possuem 
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mais autonomia na estruturação de sua economia, sediam algumas indústrias de 

transformação, além de contarem com maior oferta de comércio e serviços. Esses municípios 

necessitam de uma rede mais ampla de serviços de Assistência Social, particularmente na rede 

de proteção social básica. Quanto à proteção social especial, a realidade de tais municípios se 

assemelha à dos municípios de pequeno porte, no entanto, a probabilidade de ocorrerem 

demandas nessa área é maior, o que leva a se considerar a possibilidade de sediarem serviços 

próprios dessa natureza ou de referência regional, agregando municípios de pequeno porte no 

seu entorno. 

Municípios de grande porte: entende-se por municípios de grande porte aqueles cuja 

população é de 101.00 a 900.000 habitantes (cerca de 25.000 a 250.000 famílias em média). 

São os mais complexos na sua estruturação econômica, polos de regiões e sedes de serviços 

mais especializados. Concentram mais oportunidades de emprego e oferecem maior número 

de serviços públicos, contendo também mais infraestrutura. No entanto, são os municípios que 

por congregarem o grande número de habitantes e, pelas suas características em atraírem 

grande parte da população que migra das regiões onde as oportunidades são consideradas 

mais escassas, apresentam grande demanda por serviços das várias áreas de políticas 

públicas. Em razão dessas características, a rede socioassistencial deve ser mais complexa e 

diversificada, envolvendo serviços de proteção social básica, bem como uma ampla rede de 

proteção especial (nos níveis de média e alta complexidade) (PNAS, 2004). 

Metrópole: entende-se por metrópole os municípios com mais de 901.000 habitantes 

(atingindo uma média superior a 250.000 famílias). Para além das características dos grandes 

municípios, as metrópoles apresentam o agravante dos chamados territórios de fronteira, que 

significam zonas de limites que configuram a região metropolitana e normalmente com forte 

ausência de serviços do Estado. 

A referida classificação tem o propósito de instituir o Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, identificando as ações de proteção básica de atendimento que devem ser 

prestadas na totalidade dos municípios brasileiros e as ações de proteção social especial, de 

média e alta complexidade, que devem ser estruturadas pelos municípios de médio, grande 

porte e metrópoles, bem como pela esfera estadual, por prestação direta como referência 

regional ou pelo assessoramento técnico e financeiro na constituição de consórcios 

intermunicipais. Levar-se-á em conta, para tanto, a realidade local, regional, o porte, a 

capacidade gerencial e de arrecadação dos municípios e o aprimoramento dos instrumentos de 

gestão, introduzindo o geoprocessamento como ferramenta da Política de Assistência Social 

(PNAS, 2004). 

Essa classificação do porte do município pode ser um ponto de partida para aprimorar a 

gestão da Política de Assistência Social, mas é preciso reconhecer que mesmo dentro da 
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mesma classificação, um município pode ter muitas semelhanças ou diferenças de outro, e 

ainda, ter diferentes territórios dentro do mesmo município. 

Por isso é preciso levar em conta a diversidade e heterogeneidade existente em nosso 

país, reconhecendo, de forma sistemática os territórios de atuação da Política de Assistência e 

qualificando as ações dos agentes de forma que suas ações produzam processos e resultados 

mais condizentes com as expectativas e necessidades da população em geral e, em particular, 

dos segmentos sociais mais vulneráveis (BRASIL, 2014).  

 

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O esforço de apresentar a trajetória da incorporação da perspectiva territorial na Política 

de Assistência Social a partir da Constituição Federal de 1988 é importante, pois valoriza as 

diferentes formas de sobrevivência dos indivíduos num país de tamanho continental, com alto 

grau de heterogeneidade e uma realidade complexa e em constante movimento. Mas, essa 

perspectiva ainda não alcançou uma suficiente problematização que dê conta de explicitar sua 

importância na Política de Assistência Social. 

A operacionalização da Política de Assistência Social com base no território constitui 

uma possibilidade de superar a fragmentação histórica desta política, ofertar os serviços 

próximos ao local de moradia das famílias potencialmente beneficiárias e compreender as 

complexas relações construídas dentro de cada território. 
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