
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

Gestão de Políticas Sociais 

 
Proteção social e território: o território como ponto de partida 
da política de assistência social  

 
 

                               Isadora de Souza Modesto Pereira 1 

                              Tatiana Figueiredo Ferreira Conceição2 

 

Resumo: Este artigo discorre sobre as categorias território e proteção social e tem como 

objetivo analisar a importância que a primeira pode ter sobre a formulação de políticas 

sociais. Desta forma, propõe-se identificar o lugar do território, no âmbito da proteção social, 

mais especificamente a partir da política de assistência social, que passa a reconhecer esta 

dimensão como parte do processo de gestão pública. Para tal análise, foram utilizadas 

pesquisas bibliograficas e documentais como metodologia. 
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Abstract: This article discusses both the territory and social protection categories and aims 

to analyze the importance that the first one might have on the formulation of social policies. 

In this way, it is proposed to indentificate the place of the territory in the scope of social 

protection, more specifically from the policy of social assistance, which is recognized as part 

of the public management process. For this analysis, bibliographical and documentary 

research was used as a methodology.. 
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1. Introdução 
No cenário brasileiro, o sistema de proteção social foi construído tardiamente, se 

considerarmos a Constituição Federal de 1988 como o grande marco de reconhecimento 

dos direitos sociais. Trata-se, segundo Sposati (2002), de um processo de “regulação social 

tardia”, revelador das dificuldades da sociedade brasileira em romper com o paradigma do 

favor e da benemerência que marca as práticas e os debates em torno da proteção social 

não contributiva, como é o caso da política de assistência social.  

O reconhecimento da assistência social como política pública de direito ainda 

enfrenta resistências, porém, a instituição, em 2005, do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS tem significado um avanço fundamental na organização dos serviços, programas, 

projetos e benefícios desenvolvidos pelos 5.570 municípios do país. A presença dos Centros 

de Referência da Assistência Social – CRAS em praticamente todos estes municípios 

representa o feito de fincar nos territórios locais uma referência estatal de proteção 

socioassistencial. 

Ou seja, pela primeira vez, a assistência social enquanto política pública estatal, em 

pleno século XXI se torna alcançável aos cidadãos brasileiros a partir do momento em que 

se instalam os CRAS nas cidades e distribuídos em seus territórios intraurbanos. 

Diante deste cenário, ainda em consolidação, o presente artigo tem sua preocupação 

centrada no território enquanto categoria de análise social,e, ao mesmo tempo, enquanto 

categoria operacional da política de assistência social, em pleno processo de 

territorialização. Tratou de buscar as interfaces entre a perspectiva territorial preconizada 

pela política de assistência social e seus desafios frente aos paradigmas do favor e da 

segmentação de públicos-alvo como a medida privilegiada para suas demandas e ofertas de 

proteção social.  

 
2. Território como categoria de análise 
Milton Santos é um autor de referência no debate sobre o conceito de território e a 

abordagem sob a perspectiva de seu uso. Por entender que as bases de sua construção 

teórica estão respaldadas na concepção materialista da história, bem como o método de 

análise da realidade esta subsidiado na teoria crítica. Foi o pensador da Geografia que mais 

trabalhou o conceito de território, iniciando uma nova perspectiva deste ultrapassando os 

limites de uma disciplina especifica para contribuir com a construção de diferentes áreas de 

conhecimento. 

O território muitas vezes é confundido com a determinação espacial, com lugar, 

divisão socioadministrativa, determinada cidade, determinado bairro e outros conceitos que 
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se resumem a delimitações geográficas de determinado espaço. Nessa perspectiva, as 

características locais são homogeneizadas e não ganham diferenciação na efetivação de 

planejamentos e execução de programas ou serviços de proteção social. 

Porém, não é sob essa perspectiva que estamos trabalhando nesse estudo. 

Partilhamos da perspectiva de Milton Santos: 

O território em si não é um conceito. Ele só se torna um conceito 
utilizável para a análise social quando o consideramos a partir do seu 
uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles 
atores que dele se utilizam. (SANTOS, 2000, p. 22). 

O território, em si mesmo, não se constitui uma categoria de análise ao 
considerarmos o espaço geográfico como tema das ciências sociais, isto 
é, como questão histórica. A categoria de análise é o território utilizado. 
(Santos e Silveira, 2013: p.247) 

 

Ainda neste mesmo trabalho desenvolvido em parceria com Maria Adélia da Silviera, 

e que representou a última obra do Prof. Milton Santos antes de sua morte, logo nas 

primeiras páginas, os autores ressaltam a importância em se compreender o território a 

partir dos seus usos, evidenciando o aporte analítico que pretendem tornar claro no 

percurso proposto para desvendar o país, e que se encontra no título do livro: “Brasil - 

território e sociedade no início do século XXI”. Dessa forma, ainda na sua introdução, 

encontramos os seguintes dizeres: 

 Buscamos apreender a constituição do território, a partir dos seus usos, 
do seu movimento conjunto e do de suas partes, reconhecendo as 
respectivas complementaridades. Daí falarmos em divisão territorial do 
trabalho e seu círculo de cooperação, o que ao mesmo tempo permite 
pensar o território como ator, e não apenas como um palco, isto é, o 
território no seu papel ativo. (Santos e Silveira, 2013: p. 11)  

 

Importa ressaltar o papel ativo do território destacado pelos autores, referenciando-

se à sua condição de ator, superando-se o caráter passivo de um palco, isto é, o território 

estaria longe da imagem de um ser inerte, alheio ou impermeável em relação às 

intervenções humanas que nele acontecem. 

Torna-se importante destacar também na trajetória de Milton Santos, a publicação do 

livro “O espaço do cidadão” (Nobel, 1987), em que o território ganhará uma centralidade no 

debate articulado ao momento histórico vivenciado pela sociedade brasileira na luta pelos 

direitos sociais.  

Segundo o autor Antonio Carlos Robert Moraes,  

trata-se do primeiro trabalho no qual o conceito de território emerge com 
grande centralidade na estruturação do argumento apresentado ... Vale 
assinalar o propósito “militante” do volume, redigido na conjuntura de 
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afirmação da redemocratização do país e no contexto de elaboração de 
uma nova constituição nacional. (Moraes, 2013: p.59) 

 

Aqui se revela o potencial analítico trabalhado por Milton Santos, em que o debate 

sobre o território não passa alheio ao próprio debate da cidadania. Consideramos esta 

possibilidade de articulação essencial para os propósitos da reflexão sobre o lugar do 

território na proteção social: o território enquanto categoria de análise e ponto de partida 

para a gestão da política pública. Se colocam em perspectiva a cidade e a cidadania. 

E é nessa perspectiva que, pensamos o conceito de território a partir do seu uso, da 

relação lugar e cidadão, sendo este um sujeito em ação, em que a cidadania ganha vida 

ativa, o território como o chão concreto das políticas, a raiz dos números e a realidade da 

vida coletiva. Representa o chão do exercício da cidadania, onde se concretizam as 

relações sociais e as relações de poder. 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, 
o fato do sentimento de pertencer aquilo que nos pertence. O território e 
a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais 
sobre as quais ele flui (SANTOS, 2006; 97). 

 

O território deve ser percebido em sua totalidade, como espaço de vivência e 

relações de poder, de produção e reprodução social, no cotidiano. Sob essa perspectiva 

temos uma definição de território ampla, para além de limites físicos. Configura-se como um 

elemento relacional na dinâmica do cotidiano de vida das populações. 

Contribuiu para a apreensão das diferenças e das desigualdades que caracterizam 

as distintas formas de sua produção, apropriação, valor e uso nos diferentes momentos 

históricos da sociedade. 

Desta forma, consideramos o território utilizado, sua vivencia, suas mobilidades e 

suas composições fixas. Conforme Santos analisa:  

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.  

Dessa maneira, defrontamo-nos com o território vivo, vivendo. Nele, 
devemos considerar os fixos, isto é, o que é imóvel, e os fluxos, isto é, o 
que é móvel. Os fixos, geralmente, são constituintes da ordem pública ou 
social, enquanto os fluxos são formados por elementos públicos e 
privados, em proporção que variam segundo os países, na medida em 
que estes são mais ou menos abertos às teses privatistas. (Santos e 
Silveira, 2013: p. 247)  

 



 

5 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Ao trabalhar com fixos e fluxos pensamos o território como movimento, com suas 

ações passadas e presentes, como um complexo integrado, no qual os fixos influenciam os 

fluxos, e o contrário, como causas e efeitos do processo socioterritorial. São construídos 

historicamente no movimento do curso e das transições da história social dos homens, 

sendo dinâmicos e relacionais. 

Santos também traz elementos que ultrapassam qualquer sentido institucional de 

território, afirmando que é neste contexto que são possíveis as manifestações de 

espontaneidade e criatividade. Nesse sentido, o território supera a visão restrita 

administrativa do espaço geográfico, é a expressão material e espiritual do espaço e do 

tempo social das relações humanas. 

 

3. Território e Proteção Social 
O território passa a ser levado em consideração nas políticas públicas brasileiras a 

partir de 1988, com a Constituição Federal e a descentralização político-administrativa, a 

qual dinamizou a preocupação em estabelecer e oferecer acesso a direitos e proteção social 

do Estado no espaço de vida dos cidadãos, com foco nas políticas de saúde, assistência 

social e educação.   

Ressaltamos que as políticas sociais de proteção social estão em constante disputa 

avançando e regredindo de acordo com a correlação de forças de cada conjuntura, porém 

desde a Constituição Federal de 1988, encontramos no país, momentos significativos no 

avanço da proteção social como direito, pautada na responsabilidade do Estado e em sua 

concepção, considerando que: 

A dimensão territorial é elemento fundante e mediativo nas políticas 
sociais. Expõe-se sempre como vetor de dinamização e alcance da 
proteção do Estado nas capilaridades do país, pelo menos esse é seu 
fundamento.  (Koga; no prelo) 

Nesse momento, o território passa a ser elemento presente no planejamento e na 

execução das políticas em diversas áreas, em maior ou menor grau.  

O Estado, a partir da década de 1990, vem retomando sua capacidade 
de conceber e implantar políticas territoriais. Trata-se, então, de uma 
retomada recente, vinculada à nova conjuntura nacional, e esse fato leva 
a que essas políticas estejam mais em debate e construção que 
plenamente operacionais, como o são as políticas sociais implantadas a 
partir da Constituição de 1988 (Saúde) e de leis que a regulamentam em 
meados dos anos 1990 (Educação e Assistência Social). (Bitoun, apud 
Koga; no prelo)  

Ao considerar o território na formulação das políticas sociais, consideramos o chão, a 

identidade, a vida cotidiana dos sujeitos em seus processos de sociabilidade. As políticas 
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sociais territorializadas consideram o território como o lugar de elaboração, prática de novas 

formas de implementação e gestão de proteção social. 

O caráter operacional, mas não utilitarista da categoria território, faz da 
abordagem geográfica da realidade social um instrumento de grande 
valia para a estruturação de processos de trabalho (Monken apud Koga: 
no prelo) 

Assim, a escala geográfica operativa para a territorialização emerge, 
principalmente, dos espaços da vida cotidiana, compreendendo desde o 
domicílio (dos programas de saúde da família) a áreas de abrangência 
(de unidades de saúde) e territórios comunitários (dos distritos sanitários 
e municípios). Esses territórios abrangem, por isso, um conjunto 
indissociável de objetos cujos conteúdo são usados como recursos para 
a produção, habitação, circulação, cultura, associação e lazer. (Monken 
e Barcellos, apud Koga: no prelo) 

Sob esse aspecto que Sposati e Koga (2013) apresentam o sentido movimento nas 

políticas sociais por uma lógica inversa à territorialização humana – “ a lógica sedentária das 

políticas sociais versus a dinâmica dos territórios”.  

É necessário sair da escala nacional para a local, pois é nessa escala 
que apreendemos os aspectos visíveis (padrão espacial), as atividades 
desenvolvidas, a natureza social, econômica e política, as ações da 
sociedade e, por consequência, é a escala na qual sentimos, vivemos e 
entendemos processos multidimensionais da exclusão (LINDO, apud 
Koga; no prelo) 

Nesse sentido que Koga (2003) aponta que as políticas sociais estão intrinsicamente 

relacionadas ao território, em um intercâmbio com a vida real da população, para a garantia 

da proteção social, dos vínculos, sociabilidade, convivência, atenção social. 

Compreendendo as vulnerabilidades do coletivo e as singularidades dos sujeitos. 

É no território que as desigualdades sociais se tornam evidentes entre os 
cidadãos, as condições de vida entre moradores de uma mesma cidade 
mostram-se diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se 
faz sentir e a qualidade destes mesmos serviços apresentam-se 
desiguais (KOGA: 2003; 33) 

A partir dessa relação que pensamos a proteção social formulada a partir do chão, 

da identidade, da vida cotidiana de cada sujeito, perpassando pelas singularidades e 

formando a coletividade. 

 

4. Território na Política Pública de Assistência Social 
 

A partir da Constituição Federal de 1988 a Assistência Social assume o caráter de 

política pública, não contributiva, dever do Estado e direito de todos que dela necessitar, 
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integrante de um sistema superficial de proteção social, por meio da seguridade social3, 

composta também pela saúde e pela previdência social: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão 

administrativa, com a participação da comunidade, em especial de 
trabalhadores, empresários e aposentados. 

O Território aparece como elemento fundamental na Política de Assistência Social, 

desde 1993 com a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, e tem sequencia nos demais 

marcos legislativos como na Política Nacional de Assistência Social – PNAS, Norma 

Operacional Básica – NOB SUAS, cadernos de orientações técnica, entre outros. 

A PNAS exige em sua gestão e execução o conhecimento da realidade, das 

dinâmicas socioespaciais, demográficas, dos lugares de desproteção e violação de direitos.  

Na NOB 2005 podemos afirmar que a defesa da gestão compartilhada como forma 

de ampliação da proteção social está presente na perspectiva de melhoria de qualidade de 

vida. 

Um dos objetivos desta NOB/SUAS é transformar a política de 
Assistência Social em uma política realmente federativa, por meio da 
cooperação efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal.  

A plena concretização do federalismo cooperativo no país requer 
o aprimoramento de instrumentos legais e institucionais de cooperação 
intergovernamental. Trata-se, portanto, de uma estratégia fundamental 
frente à escassez de recursos públicos, à diferenciada capacidade 
gerencial e fiscal dos entes federados, às profundas desigualdades 
socioeconômicas regionais e à natureza cada vez mais complexa dos 
problemas urbanos, ambientais e de desenvolvimento econômico 
territorial, que exigem soluções intersetoriais e intergovernamentais. 
Nesse contexto, sobressai a importância de fortalecer a articulação e 
cooperação das esferas de governo no âmbito do espaço sub-regional. 
(BRASIL, 2005; 96) 

 

                                                 
3 É necessário o cuidado ao tratarmos de seguridade social e proteção social, a segunda não se resume a primeira. 

Para pensarmos em um efetivo sistema de proteção social devemos considerar outras políticas setoriais que não 

constam na seguridade social brasileira, como educação, habitação, lazer, trabalho, entre outras. 
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Desta forma o território ocupa um lugar estratégico no processo de organização do 

SUAS, permitindo a leitura da presença de vulnerabilidades; percepção do traço das 

vivências produzidas, das mediações políticas, sociais, culturais e econômicas e a análise e 

compreensão dos riscos sociais, dos processos de fragilização de vínculos, pertença e 

cuidado. 

A assistência social dispara em seu seio legal e valorativo um dispositivo 
político quando articula proteção social e território, pois afiança e forja 
sua capacidade de percepção das determinações da realidade para 
encampar respostas, e até mesmo, antecipar ações no combate e 
enfrentamento às precarizações, violações e limites de acesso aos 
direitos e cidadania (Koga; no prelo) 

 

 No que tange a política de assistência social, o tema território ganha destaque ao se 

inserir no modelo descentralizado de gestão pública, ou seja, é nos municípios e em seu 

território intramunicipal que as ações da política de assistência social são concebidas e 

implantadas. 

A Política Nacional de Assistência Social apresenta a importância da ação 

territorializada e interdisciplinar.  

Desta forma, uma maior descentralização, que recorte regiões 
homogêneas costuma ser pré-requisito para ações integradas na 
perspectiva da intersetorialidade. Descentralização efetiva com 
transferência de poder de decisão, de competências e diagnósticos 
sociais, diretrizes, metodologias, formulação, implementação, execução, 
monitoramento, avaliação e sistema de informação das ações definidas, 
com garantias de canais de participação local (MDS, 2005; 44). 

 

É preciso enfatizar que o território no Sistema Único de Assistência Social está para 

além do lugar de referenciado a cada unidade de atendimento, não como referência de 

abrangência, mas trata da relação da universalização dos serviços socioassistenciais e sua 

relação com o chão, com a vida, é o território usado e permeado por mediações políticas na 

relação dos sujeitos com a comunidade.  

Para tal a territorialização dos serviços de assistência social necessita estar pautada 

na perspectiva da universalização de acesso e garantia de qualidade na oferta de serviços, 

planejada a partir das desproteções e das potencialidades do território. Segundo Koga (no 

prelo) deve fazer parte do uso, do processo e da ação de ocupação dos espaços na 

produção e reprodução de relações de territorialidade.  

Porem a operacionalização da categoria território e da territorialização dos serviços 

no cotidiano profissional não corresponde ao conceito inovador apresentado nas normativas 

do SUAS. Ainda se configura como uma visão parcial do território, se restringindo à 
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percepção de área delimitada e controlada pelo caráter institucional do Estado, de áreas de 

abrangência de cada unidade, pautada na divisão administrativa.  

Também encontramos, no processo de execução da política de assistência social, a 

falta de compreensão por parte dos profissionais, do real significado do território, do 

conceito do território usado/vivida. Nos deparamos também com a falta de conhecimento 

sobre o território no qual se está localizado determinado serviço.  

Podemos perceber que muito se avançou no processo de implementação e gestão 

do SUAS de forma territorialização no que tange a sua conceituação e normativas, 

entretanto há muito que se avançar na sua operacionalização. 

 

5. Considerações Finais 
 

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.  

É preciso aprofundar o sentido da relação entre as dinâmicas de vida dos sujeitos, 

que se estabelecem no chão do território e as políticas sociais. Entender o território presente 

para a projeção e modo de organização da proteção social. 

Incorporar a abordagem territorial na agenda, formulação e implantação das políticas 

sociais é necessário e fundamental, como reflete Koga (no prelo): 

Se configura como fundamental (ou fundamento) às práticas 
interventivas competentes, que estejam afiançadas pela atenção, 
conhecimento e ações pautadas na realidade, pois a mediação da 
cidadania e dos direitos se faz no solo e na razão dos lugares, na 
dialética entre exclusão – inclusão, desproteção-proteção vivida de modo 
real e diferente pelos homens em suas diversas escalas entre tempo e 
espaço. 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

As abordagens sobre o território parecem concorrer para direção de análise político-

administrativa, em que a operacionalização da política tende a estar esvaziada de um 

sentido territorial que lhe direcione.  

Há um contraditório entre a forma como o tema da territorialização da proteção social 

aparece nas normativas, nas orientações das políticas sociais (principalmente saúde, 

assistência social e educação) e a forma como estas se estruturam no dia a dia.  

Pode-se ter a análise da fração espacial em que a política será implementada, desde 

o seu substrato físico até os atores sociais que nele reconstroem diariamente seus 

territórios, exercendo relações de poder, gestão e identidade. 

Existem, portanto, desafios estruturais em torno da consolidação de uma 

metodologia que, de fato considere a dimensão territorial como uma das categoriais 

propositivas para formulação, análise, controle social e monitoramento da política pública de 

assistência social, visando romper com o que denominamos de um uso “funcional” dessa 

categoria. Culminando na compreensão da relação entre a proteção social e as dinâmicas 

de vida dos sujeitos: 

É trazer seus valores a possibilidade de concretizá-los no intercâmbio 
com a vida real da população, para a garantia da proteção, dos vínculos, 
sociabilidade, convivência, atenção social, compreendendo as 
vulnerabilidades inscritas no solo do coletivo e as singularidades dos 
sujeitos. (Koga, no prelo) 

 

Desta forma faz-se urgente a superação de posturas conservadoras reprodutoras da 

segregação socioespacial, que fortalecem cada vez mais a desproteção social, para que se 

pense no território como ponto de partida da proteção social. 

Cabe ressaltar que nesta perspectiva, a visão de território vai para além da 

implantação de serviços públicos de forma territorializada, mas o processo de planejamento, 

formulação e gestão se dá a partir do território, de sua identidade, suas formas de produção 

e reprodução social. 
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