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Resumo: O presente artigo tem como proposta compreender a trajetória da proteção social 
no contexto brasileiro, após aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Para 
tanto, buscaremos analisar de forma breve o percurso da mesma até a aprovação da PNAS 
e consequentemente a instituição do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  
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Abstract: This article aims to understand the trajectory of social protection in the Brazilian 
context, after approval of the Organic Law of Social Assistance (LOAS). Therefore, we will 
briefly analyze the course of the same until the approval of PNAS and Consequently, the 
establishment of the Single System of Social Assistance (SUAS). 
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INTRODUÇÃO 

Após a implementação da LOAS, a política de assistência social segue sua trajetória 

e seus avanços legais, em meio a um contexto adverso e de lutas. Somente em 2003, dez 

anos após aprovação desta lei, ocorreu a IV Conferência de Assistência Social (CNAS), em 

caráter extraordinário, o que significou um avanço no que diz respeito à retomada da 

valorização de espaços de controle social.  

Pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em intermédio 

da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), em 23 de junho de 2004, a PNAS foi 

apresentada em sua versão preliminar ao CNAS, sendo amplamente discutida e divulgada 

em todos os Estados brasileiros, por meio de diversos encontros, seminários e palestras que 

culminaram sua aprovação. A PNAS, que prevê a construção e implantação do SUAS, cujo 

modelo de gestão é descentralizado e participativo. Consequentemente, em 2005, fez-se 

necessário a edição de uma Norma Operacional Básica que definisse as bases para a 

implantação do SUAS.  

A PNAS-2004 vai explicitar e tonar claras as diretrizes para efetivação da 
Assistência Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, 
apoiada em um modelo de gestão compartilhada e pautada no pacto federativo, 
no qual são detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de 
governo na provisão de atenções socioassistenciais, em consonância com ao 
preconizado na Loas e nas Normas Operacionais (NOBs) editadas a partir das 
indicações e deliberações das Conferências, dos Conselhos e das Comissões 
de Gestão Compartilhada (Comissões Intergestores Tripartite e Bipartites - CIT 
e CIBs). (COUTO, 2010, p. 38) 

Através da Resolução nº 27, de 24/02/2005, o CNAS regula a NOB/SUAS que 

fundamenta a divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas de governo 

e os níveis de gestão de cada uma dessas esferas, irá complementar a PNAS. 

 

A PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA PNAS/2004 E DO SUAS 

 De acordo com PNAS (2004) a política pública de assistência social realiza-se de 

forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades tendo como objetivos 

promover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, 

contribuir com a inclusão dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e 

serviços socioassistenciais, assegurando que as ações tenham centralidade na família. A 

Assistência Social configura-se como possibilidade de reconhecimento público da 
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legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de ampliação de seu protagonismo e 

deve priorizar a família e seus membros, a partir do seu território de vivência. Aponta neste 

sentido seu caráter de proteção social. 

A implementação do SUAS, propõe materializar o que está previsto na LOAS  e na 

PNAS/2004 com o objetivo de proporcionar as famílias, em vulnerabilidade social e pessoal, 

garantias de maior acesso aos programas sociais. Este sistema é constituído por um 

conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios subdivididos em níveis de proteção 

social e prestados diretamente por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais ou através de convênios com organizações sem fins lucrativos.  

Logo, entendemos que, o SUAS é o elemento fundamental para implementação da 

PNAS/2004, uma vez que, o mesmo estabelece procedimentos técnicos e políticos em 

termos de organização e prestação das medidas sócioassistenciais, além da nova 

processualidade em relação à gestão e ao financiamento das ações organizadas no âmbito 

desta política pública. A gestão do SUAS deve ser descentralizada e participativa, regulado 

e organizado em todo território as ações da Assistência Social, pressupondo gestão 

compartilhada e cofinanciamento pelas três esferas de governo com definição de suas 

competências. 

Na PNAS (2004) a assistência social deve assegurar: a proteção social básica, que 

deve prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições bem como o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A Proteção 

Social Especial está dividida em dois níveis de complexidade: a média e alta complexidade. 

Os serviços de Proteção Social Básica são executados de forma direta nos CRAS e 

em outras unidades básicas e públicas de assistência social. O CRAS é uma unidade 

pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social que executa 

serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços sócio-

assistenciais locais da política de assistência social (PNAS, 2004). 

De acordo com a PNAS (2004) proteção especial de média complexidade envolve o 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), visando a orientação e 

o convívio sócio-familiar e comunitário, tratar de um atendimento dirigido às situações de 

violação de direitos. Sendo considerados serviços 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 

sócio-educativas em meio-aberto (PSC – Prestação de Serviços à Comunidade e LA – 

Liberdade Assistida). Os serviços de alta complexidade: Atendimento Integral Institucional; 

Casa Lar; República; Casa de Passagem; Albergue; Família Substituta; Família Acolhedora; 
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Medidas sócio-educativas restritivas e privativas de liberdade (Semi-liberdade, Internação 

provisória e sentenciada) e Trabalho protegido. 

No sentido de sua execução, a política de assistência social leva em conta três 

funções a proteção social de assistência social, a vigilância socioassistencial e a defesa de 

direitos dos usuários.  

A proposta do SUAS reforça a primazia da responsabilidade do Estado sob a 

garantia de acesso aos direitos dos usuários, sendo ele o único que pode dispor de meios 

para sanar suas necessidades básicas. Em relação a sua gestão o SUAS possui eixos 

estruturantes, como bases organizacionais (NOB/SUAS/2005) que definem, organizam e 

fortalecem a execução da política nos territórios.  

OS EIXOS ESTRUTURANTES DO SUAS 

Em busca da superação de padrões subalternos e do estabelecimento de um 

desenho institucional favorável à descentralização, a PNAS articula o SUAS em eixos 

estruturantes, que se caracterizam pelos seguintes conteúdos: a matricialidade sócio-

familiar; territorialização; descentralização político administrativa; co-financiamento nas três 

esferas de governo; relação democrática entre governo e sociedade civil; controle social; 

qualificação dos recursos humanos; e os sistemas de gestão, monitoramento e avaliação. 

A Matricialidade sócio-familiar visa organizar os serviços com foco de atenção à 

proteção e socialização, provedora de cuidados a seus membros. Tanto no contexto geral 

como especificamente das políticas de assistência: família e comunidade são elementos 

fortemente associados à vida da população. Para MENDES ET EL (2006, p.19): “... 

merecem discussão aprofundada questões como a matricialidade sócio-familiar, para que 

não se retroceda a processos de culpabilização da família pelas situações de 

vulnerabilidade.”  

Em relação à territorialização a PNAS/2004 refere esta como necessária devido à 

densidade populacional e seu alto grau de heterogeneidade. A territorialização busca 

identificar os problemas concretos em ao cotidiano e ao universo da população que vive no 

território. 

A territorialização aparece como elemento articulador do sistema, visa assim 
construir uma oferta capilar de serviços baseados na lógica da proximidade 
do cidadão e localizar os serviços nos territórios com maior incidência de 
vulnerabilidades e riscos sociais para a população. (COUTO, ET EL 2010, 
p.34) 
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A descentralização político-administrativa na prestação de serviços por parte do 

Estado iniciou-se atravé da Carta Magna. Para a Política de Assistência Social, atuar de 

forma descentralizada possibilita atingir com maior eficiência os territórios e suas 

necessidades particularizadas. De acordo com a PNAS/2004, a descentralização coloca de 

forma efetiva, a partilha de poder entre o Estado e as coletividades locais, através do 

comando único as ações realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas aos Estados, 

Distrito Federal e municípios.  

A PNAS nos coloca que, o sentido da descentralização não quer dizer 

municipalização, nem desresponsabilização do Estado. A proposta da descentralização é a 

ruptura do monopólio das decisões pelo governo central, de modo a possibilitar maior 

presença dos entes federados nas decisões. Para tanto a adesão dos municípios ao SUAS 

,é realizada através de três níveis de gestão: a inicial, a básica e a plena. 

Um dos maiores desafios do SUAS é a descentralização, pois a mesma deve ocorrer 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São eles que devem 

trabalhar na formulação e implantação de ações com relação ao usuário, prestigiando os 

serviços municipais, porque respectivamente há uma proximidade maior dos assistidos, 

priorizando o vínculo familiar e comunitário. 

A descentralização ocorreu através da transferência de poderes e responsabilidades 

de recursos para níveis periféricos de gestão, com a possibilidade para democratizar e 

garantir a eficácia das ações desenvolvidas no âmbito local, no entanto, “por si só a 

descentralização não garante a resolução dos problemas sociais, tampouco um processo de 

democratização [...] ”(PEREIRA, 2017, p.114). 

  Sobre o co-financiamento , precisamos , citar a  Lei n˚. 12.435, de 06 de julho de 

2011, que aponta em seus artigos 12, 13, 14 e 15 as competências de cada ente federado 

e, considerando o artigo 28 dessa mesma lei, verifica-se que o financiamento desta política 

deve ser composto por recursos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Sendo 

que em cada uma das esferas de governo, esses recursos deverão ser alocados no 

respectivo Fundo de Assistência Social, a fim de garantir a operacionalização e 

aprimoramento da gestão do Sistema, além, é claro, da oferta de serviços e benefícios 

socioassistenciais.  

Esse instrumento legal garante que os municípios ao receberem recursos do governo 

federal possam utilizá-los para o cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e 

também, para o pagamento da remuneração dos trabalhadores e/ou servidores públicos 

concursados da Assistência Social:  
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Os recursos do cofinanciamento do SUAS, destinados à execução das 
ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no 
pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, 
responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme 
percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. (BRASIL, 2011)  

O Controle social acontece por meio de instancias de deliberação e pactuação, 

sendo estas denominadas como Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), as quais têm caráter deliberativo no âmbito operacional da 

gestão da política. Existem ainda as instancias de articulação de participação como o 

Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS e o Fórum Nacional 

de Secretários de Estado de Assistência Social- FONSEAS. Não obstante os espaços 

considerados fundamentais para a democratização da política são os conselhos e 

conferências. Estas são espaços privilegiados de efetivação do Controle Social, que é um 

instrumento de gestão democrática com o objetivo de monitorar, fiscalizar e avaliar a 

política.  

Em relação aos conselhos e conferências, percebemos a pouca participação dos 

usuários da assistência, porque na grande maioria das vezes estes são representados por 

entidades assistenciais. Outra questão é falta de informação dos conselheiros cuja maioria 

não sabem da importância da participação no conselho. Por isto é importante que o controle 

social seja potencializado. 

A NOB-SUAS (2005) condiciona como instrumentos de gestão o Plano de 

Assistência Social, o Orçamento, o Planejamento, a Informação, o monitoramento e a 

avaliação. O plano de assistência social é um instrumento de planejamento estratégico que 

organiza, regula e norteia a execução da PNAS. O financiamento se dá de forma direta 

mediante aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo. 

O repasse regular fundo a fundo instalado pelo SUAS, quebrando o velho 
trato triangulado de convênios (com a mediação de entidades sociais), é de 
imenso avanço para o modelo de financiamento federal até então 
vivenciado. A norma SUAS trata dos critérios de partilha de modo à 
equalizar, priorizar e projetar a universalização da cobertura pela política de 
assistência social. (SPOSATI, 2013, p.110) 

Na maioria dos casos, o problema é que o planejamento não sai do papel. As ações 

previstas continuam executadas de acordo com o paternalismo do gestor, para o qual não é 

interessante que a política seja vista como um direito, mas sim como um favor, para que 

possa, por ele cobrar a troca de voto. O problema em questão não é, portanto, o 

planejamento, mas a operacionalização do que é planejado. Seria importante que a 

população usuária da política realizasse o monitoramento e a avaliação dos programas e 

serviços prestados, de forma que pudessem cobrar sua efetivação. Quanto ao repasse 

fundo a fundo é importante relembrar que este só é realizado pela instancia federal, o 
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Estado continua realizando o repasse através de convênios, não cumprindo sua parte na 

implementação do SUAS.  

Para que a política pública seja desenvolvida, ela depende dos seus trabalhadores, e 

consequentemente esta organização é realizada pela Política de Recursos Humanos. Sua 

elaboração é relacionada para enfrentar a precarização do trabalho, haja vista que isso 

influencia diretamente na prestação de serviços continuados e com qualidade, que é sua 

obrigação. A precariedade do trabalho não aparece apenas nas empresas privadas, mas 

também no Estado através de contratos temporários, testes seletivos, licitações e outras 

formas que são instáveis e com baixa remuneração.  

A política de recursos humanos define uma equipe multiprofissional básica para os 

serviços e programas. A proposta de regulamentação de política de gestão do trabalho está 

disposta na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, 

aprovada pelo CNAS por meio da resolução nº269 de dezembro de 2006. O desafio é 

consolidar a equipe e um perfil técnico voltado para a garantia de direitos e compromisso 

com as relações democráticas.  

Em relação ao contexto da Política de Assistência Social, estão previstas mudanças 

fundamentais que contribuem com o enfrentamento da precarização do trabalho, pois “o 

SUAS vem se consolidando, e a gestão do trabalho na Assistência Social carece de uma 

atenção maior devido a sua importância para a consolidação do sistema” (NOB/RH-SUAS, 

2006, p. 17). Logo, a implementação do SUAS, além de outros fatores, também depende 

dos trabalhadores que vão operá-lo. De acordo com o SNAS, esse documento é uma das 

primeiras iniciativas para a consolidação de uma política na área da gestão do trabalho. 

Seus princípios dizem respeito à gestão do trabalho no âmbito das políticas sociais públicas, 

as quais são incorporadas pela Assistência Social e também pela Política de Recursos 

Humanos a fim de tornar as relações de trabalho mais dignas e também estáveis entre os 

trabalhadores e os usuários dos serviços. Destarte, a gestão do trabalho no SUAS garante 

que os trabalhadores da área tenham Planos de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). Isso 

significa um incentivo à formação continuada e também que os salários sejam definidos por 

nível de formação, possibilitando, por exemplo, que todos que tenham nível superior 

recebam o mesmo valor, não fazendo acepção de profissão. Isso é fundamental para a 

Política de Assistência Social, pois “As possibilidades de atuação profissional não podem 

ser desvinculadas das condições e processos em que se realiza o trabalho” (CFESS, 2007, 

p. 43).  

Outro aspecto relevante que a NOB/RH-SUAS pontua é a forma de se contratar o 

trabalhador (a) para seu serviço. A partir dela, esse contrato só é possível por meio de 
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concurso público, dado que este possibilita relações estáveis com os usuários. No que tange 

a gestão do trabalho no SUAS e para que haja a prestação de serviços com qualidade é 

necessário “O estabelecimento de relações de trabalho estáveis, a garantia institucional e 

condições e meios necessários à realização das atividades são indispensáveis para o 

exercício profissional” (CFESS, 2007). 

Segundo o CFESS (2007), a gestão do trabalho no SUAS, além de garantir maior 

qualidade na prestação de serviços, também colabora no enfrentamento das relações de 

trabalho precárias impostas pelo sistema capitalista de produção, onde o que impera é o 

lucro. Além disso, é também uma forma de garantir os direitos trabalhistas dos profissionais 

que têm como função também a garantia de direitos sociais. A realização dessas estratégias 

requer comprometimento do gestor em assegurar ao usuário o acesso aos programas, 

projetos, bens e serviços que lhe são de direito. 

A informação, monitoramento e avaliação no SUAS dizem respeito ao suporte 

técnico e tecnológico que compõe o sistema informatizado denominado SUAS-WEB. Este 

instrumento tem a função de definir estratégias de produção, armazenamento, organização, 

classificação e disseminação de dados. O monitoramento e a avaliação permitem um 

acompanhamento permanente do processo, verificando se o planejamento corresponde aos 

indicadores sociais (GUIMARÃES ET EL, 2006). 

A informação e o monitoramento são de relevante importância para a avaliação das 

ações nas políticas sociais. São processos que precisam ser desenvolvidos antes, durante e 

depois da execução de qualquer serviço.  CARVALHO (2001), considerada importante a  

avaliação ex-ante e post-facto,a  avaliação ex-ante nos mostra que é necessário que se 

verifique  as alternativas possíveis e os impactos projetados sobre cada uma das 

alternativas quanto a custos, nível de adesão da organização e dos beneficiários, padrões 

de intervenção, estratégias, processos e resultados. É uma avaliação do diagnóstico e da 

proposta. Feito isso é essencial que haja um acompanhamento das ações propostas, é o 

que a autora chama de monitoramento. Nesse processo é possível, além de acompanhar a 

execução das atividades, rever o planejamento, as estratégias e as necessidades que 

surgem durante o processo, ou seja, objetivando corrigir distorções durante o próprio 

desenvolvimento do projeto (CARVALHO, 2001). 

As políticas públicas não podem escapar desse processo, uma vez que primam pela 

qualidade dos serviços prestados, não apenas momentaneamente, mas também através 

dos resultados alcançados em longo prazo. Para isso a política possui um sistema de 

informação, monitoramento e avaliação que visa garantir o acompanhamento de todo o 

processo da prestação dos serviços socioassistenciais e que permitem “[...] a mensuração 
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da eficiência e da eficácia das ações previstas 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 política pelas três esferas 

de governo” (PNAS, 2004, p. 55).  

Este é um sistema novo, e muitas das estratégias de monitoramento e avaliação 

utilizadas não demonstram a realidade vivida pela política, muitos dos indicadores não 

partem da realidade vivenciada pelos municípios, generalizam a realidade de forma a não 

indicar precisamente o que é necessário avaliar. 

Esta assertiva nos obriga a refletir sobre a dimensão investigativa da prática 
profissional na medida em que a mera organização de dados e registros 
não garante o desenvolvimento de um processo sistemático de investigação 
e produção de conhecimento sobre a realidade que orientam novas 
proposições e atualizações da Política de Assistência. (MOTA, 2008, p. 194) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante as questões até aqui discutidas, vemos que há uma longa caminhada a ser 

percorrida, para que a assistência social enquanto política social seja materializada de 

acordo com o previsto na lei. Apesar de uma nova gestão das políticas sociais serem 

legalmente estabelecidas, não atingiram a totalidade dos objetivos propostos diante da 

enorme desigualdade social causada pelo capitalismo. O modelo de política social 

implantada deixa de ser adequado por não ter uma via de repasses de recursos necessários 

para garantir serviços de qualidade e em quantidade para atender a população. 

Para SILVA (2001) as políticas no Brasil têm sido focalizadas como o direcionamento 

de recursos e programas para determinados grupos populacionais, considerados 

vulneráveis no conjunto da sociedade.  

“Programas focalizados ou compensatórios e políticas e programas 
universais, ambos fazem parte do sistema de proteção de que um país não 
pode abrir mão. Justamente aí reside o grande desafio: desenhar esse 
sistema de proteção social, que, embora de vocação universalizante, pois 
assentado na matriz dos direitos, continua inacabado no Brasil e pode 
desaparecer frente à tentação sedutora do modelo liberal tutelado 
compulsório de (não) fazer política social” .(LAVINAS 2003, p.17) 

 

SILVA (2007) ressalta que o maior desafio da assistência social é desvincular o 

ranço que traz essa politica em nosso País, no que diz respeito à redução desses 

programas a uma mera funcionalidade compensatória incapaz de alterar o quadro social de 

pobreza e indigência que se abate sobre a sociedade brasileira. 

Séculos de práticas sociais fragmentadas individualizadas tuteladoras que 
foram sendo designadas como de assistência social, geram grande confusão 
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no senso comum entre práticas assistencialistas e a Política Pública de 
assistência social presente na Constituição Federal de 1988. (SPOSATI, 
2013, p. 435) 

 

No decorrer dos anos o Brasil conquistou marcos legais, como a Constituição 

Federal de 1988, LOAS, PNAS, e o desenvolvimento de SUAS, buscando um processo de 

reestruturação orgânica da Política Pública de Assistência Social. No entanto, esses 

avanços legais não foram suficientes para, de fato, ampliar e dar um novo significado 

proteção social alterando o quadro de desigualdade. Práticas cotidianas e legislações 

continuam em construção sendo necessário viabilizar mudanças para que no futuro as 

políticas sociais possam dar acesso de forma justa e igualitária, englobando toda a 

população em suas carências. 
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