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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade compreender como se dá o território vivido pelos sujeitos 

sociais, abordando o mesmo para além de seu conceito geográfico, interligando-o à 

territorialidade. Far-se-á uma discussão acerca da política de assistência social, bem como da 

criação dos Centros de Referência da Assistência Social, como proposta da PNAS (2004), 

para materialização da perspectiva de territorialização, fazendo com que o mesmo esteja 

inserido diretamente dentro dos territórios de incidência de risco e vulnerabilidade social.  

Apresenta, de uma forma profunda, as vantagens da lógica de 

território/territorialidade/territorialização, principalmente no que tange ao trato da 

vulnerabilidade social, salientando a importância da compreensão e apropriação desta lógica 

para embasamento da ação do assistente social.  

 

Palavras-chave: território; territorialidade; territorialização; vulnerabilidade social;  prática 

profissional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é oriundo da reflexão das experiências vivenciadas no campo de 

estágio no Centro de Referência da Assistência da Social – CRAS “Duque de Caxias”do 

município de São Fidélis/RJ, realizado durante o período de um ano e seis meses. 

O referido equipamento atua fundamentado na Política de Assistência Social. Dessa 

forma, foi possível identificar, desde o primeiro semestre de estágio, que a população 

atendida pelo CRAS eram famílias excluídas da distribuição da riqueza socialmente 

produzida, logo, famílias espoliadas pelo processo no qual o trabalho está inserido, que 

estão em situação de risco e vulnerabilidade social e que, portanto, têm suas habitações 

(próprias, alugadas ou cedidas) situadas em territórios carentes de políticas públicas 

voltadas à perspectiva de território enquanto construção política, social, estrutural e 

cultural, ou seja, território que evidencia a expressão de um processo histórico, tendo 

limites, fragilidades e potencialidades.  

A partir da vivência no campo de estágio, foi possível constatar que a compreensão 

de território que o CRAS utiliza é a concepção de território em sua dimensão física, 

expressão do espaço geográfico, que faz limítrofes à população referenciada em sua 

zona de abrangência. Assim, a concepção de território é utilizada pelo CRAS para 

limitar os bairros do munícipio nos quais sua ação abrange, uma vez que não foram 

identificados no mesmo o levantamento do conhecimento de território nem a ausência 

de projetos e políticas voltados às peculiaridades da população usuária inserida nos 

territórios de vulnerabilidade que são de responsabilidade do referido CRAS. 

Assim sendo, além da ausência do conhecimento de território e de projetos e 

políticas voltadas às peculiaridades da população usuária que faz parte da zona da 

abrangência do CRAS, durante o período de estágio no referido campo, foram 

identificados muitos fenômenos e/ou problemas em seu cenário, tais como: os projetos 

desenvolvidos e benefícios oferecidos são apenas aqueles que são obrigatórios pelo 

Ministério Nacional de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pela Lei 

Municipal, que estabelece critérios de concessão de benefícios eventuais no âmbito 
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Municipal da Assistência social, nº1243/20101; há um alto índice de usuários 

desempregados e com baixa escolaridade, sendo o orçamento familiar dependente dos 

programas de repasse de renda, tais quais Bolsa Família, Renda Melhor e do benefício 

eventual: Cesta Básica; o atendimento quase que exclusivo às demandas espontâneas, 

não havendo busca ativa e nem um eficaz acompanhamento familiar dos usuários 

cadastrados; a influência dos interesses político-partidários nas práticas profissionais e 

institucionais; a precarização dos contratos de trabalho.  

Dessa forma, este trabalho voltará o seu foco aos sujeitos sociais que 

operacionalizam a Política de Assistência Social e aos indivíduos que compõem as 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social que estão inseridas na zona de 

abrangência do CRAS em questão. Assim sendo, a escolha do tema se originou a partir 

da problemática supracitada. 

O tema, A perspectiva de território e territorialidade na Política Nacional de 

Assistência Social e sua importância no trato da vulnerabilidade social, é original, 

relevante e viável, pois não havia no campo nenhuma inclinação à discussão e pesquisa 

explícita acerca das categorias território/territorialidade/territorialização vislumbrando 

um eficaz combate à vulnerabilidade social, as quais, neste trabalho, compõem o objeto 

central do estudo. 

Assim sendo, mister se faz apresentar a partir do tema: as repercussões que esta 

lógica de território no trato da vulnerabilidade social traze à população usuária do 

CRAS e aos sujeitos sociais que operacionalizam a Política de Assistência Social. 

Portanto, para definir e explicitar o objeto de estudo, foi feita uma indagação ao tema: 

De que maneira a perspectiva de território e territorialidade na Política de Assistência 

Social influencia no trato da vulnerabilidade social?  

Dessa forma, o objeto de estudo terá o seu foco na perspectiva de território e 

territorialidade, levando em consideração também o conceito de territorialização, 

através da defesa e da exigência da utilização da dimensão da socioterritorial, trazida 

                                                           
1 Lei Municipal nº1243/2010. Dispõe sobre os critérios da concessão de benefícios eventuais de auxílio 

natalidade, funeral, situações de calamidades públicas e situações de vulnerabilidade temporária no 

âmbito municipal da política pública de assistência social.  

SÃO FIDÉLIS, Gabinete do prefeito. Lei Municipal que estabelece critérios de concessão de benefícios 

eventuais no âmbito Municipal da Assistência social, Lei nº1243/2010, de 01 DE JUNHO DE 2010. 

Disponível em: http://www.cmsaofidelis.rj.gov.br/downloads/leis/lei_01062010_1416394905.pdf. Acesso 

em: 07 de novembro de 2016. 

 

http://www.cmsaofidelis.rj.gov.br/downloads/leis/lei_01062010_1416394905.pdf
http://www.cmsaofidelis.rj.gov.br/downloads/leis/lei_01062010_1416394905.pdf
http://www.cmsaofidelis.rj.gov.br/downloads/leis/lei_01062010_1416394905.pdf
http://www.cmsaofidelis.rj.gov.br/downloads/leis/lei_01062010_1416394905.pdf
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pela Lei Orgânica da Assistência Social e pela Política Nacional da Assistência Social. 

O que evidencia que a discussão será em torno da Política de Assistência Social em seu 

sistema de proteção baseado em políticas sociais (serviços socioassistenciais no âmbito 

da estruturação da proteção básica) que nascem para dar respostas ao trato da 

vulnerabilidade social. 

Diante do objeto em questão, originam-se diversos questionamentos que auxiliam 

em sua compreensão, problematização e no norte da análise. Sendo esses: Por que no 

CRAS “Duque de Caxias” do munícipio de São Fidélis há apenas a execução de 

políticas, programas, projetos e serviços que são exigidos pelo Ministério Nacional de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pela Lei Municipal da Assistência Social 

nº 1243/2010? Por que não há pesquisa acerca da perspectiva de território e 

territorialidade, voltada para a zona de abrangência do CRAS em questão? Por que não 

há estudos e pesquisas, um trabalho efetivo por parte da equipe técnica do CRAS para a 

identificação das desigualdades sociais enfrentadas/existentes no cotidiano das famílias 

no uso do seu território, bem como dos desafios para o enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade social como expressão da questão social e sua possibilidade de 

superação por meio do acesso à proteção social instrumentalizada pelo CRAS, ou seja, 

por que não existe, por parte do setor CRAS, a visão acerca da importância de se 

priorizar políticas sociais e serviços oferecidos à população usuária com base na análise 

da perspectiva de território da referida população em relação à Política Nacional de 

Assistência Social? 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a noção de território pode contribuir 

para a compreensão da vulnerabilidade sociofamiliar dentro dos territórios que fazem 

parte da zona de abrangência do CRAS e assim também analisar como as políticas 

públicas pautadas na perspectiva de território e territorialidade podem contribuir para o 

trato da vulnerabilidade social. 

Desta maneira, também se constitui objetivo revelar que ao não utilizar a lógica de 

território e territorialidade em sua atuação profissional, será impossibilitada a criação de 

serviços, políticas e programas voltados ao tratamento das demandas peculiares 

advindas das desigualdades sociais enfrentadas/existentes no cotidiano das famílias a 

partir do uso do seu território, ou seja, do tratamento das questões consideradas 

específicas das inclinações sociais, econômicas e culturais impregnadas no interior das 
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relações oriundas da vivência no território, quiçá no município. Logo, pretende-se, com 

esta resposta, possibilitar a reflexão de cunho afirmativo, que a partir da análise da 

perspectiva de território/territorialidade/territorialização na Política Nacional de 

Assistência Social se faz possível o tratamento das situações de vulnerabilidade social 

que refletem a expressão da questão social presentes e vivenciadas pelas famílias, 

especificamente no interior do território de abrangência do CRAS. 

O presente trabalho tem como marco e norte teórico o Materialismo Histórico-

Dialético, que contribuirá para uma melhor compreensão da realidade, buscando 

encontrar a essência dos fenômenos sociais pela superação da visão superficial. Dessa 

forma, a dialética marxista possibilitará, principalmente, a elucidação e compreensão 

das principais categorias deste trabalho: Território, territorialidade, territorialização, 

assistência social e vulnerabilidade, pois o mesmo “procura apoio na ciência, visto que a 

ciência nos proporciona a sabedoria que necessitamos para ver o mundo como ele 

realmente é.” (PEREIRA; FRANCIOLI, 2011, p. 94)2.  

A dialética marxista se faz muito importante, uma vez que ela “também defende a 

superação da exploração da força de trabalho e das desigualdades sociais fixadas na 

sociedade capitalista.” (IDEM). Assim sendo, o materialismo histórico-dialético leva 

em consideração a interação do homem com a natureza para gerar o bem de consumo 

para sua sobrevivência, e também considera que esta interação com a natureza modifica  

os meios de produção. Fica claro que aqui são consideradas as origens materiais para o 

desenvolvimento da consciência humana, a presença do homem e sua ação e 

dependência pela natureza. 

A dialética supracitada será utilizada pois elucida as relações entre capital e 

trabalho presentes na sociedade, uma vez que afirma que “é preciso conhecer a 

sociedade e seus aspectos para trabalhar na superação das desigualdades sociais” 

(IDEM). Assim, a teoria escolhida abre um leque para a discussão do Serviço Social, 

uma vez que este surge tendo como objeto de intervenção a questão social, ou seja, 

tendo o objetivo de enfrentar as expressões da questão social oriunda da relação capital 

e trabalho, e assim alcançar a superação, ou ao menos minimização das desigualdades 

sociais por meio do acesso à proteção social, permitido pela 

                                                           
2 PEREIRA, João Junior Bonfim Joia; FRANCIOLI, Fatima Aparecida de Souza. Materialismo 

Histórico-Dialético: Contribuições para a Teoria Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica. 

Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 3, n. 2, p. 93-101, dez. 2011. 
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elaboração/administração/execução correta da política pública oferecida como dever do 

Estado e direito do cidadão, assegurada pela Constituição de 1988. 

Como metodologia orientadora da execução da pesquisa foi efetivada a revisão 

de literatura seguida de pesquisa bibliográfica, pois tal escolha metodológica 

possibilitou uma aproximação dos autores que subsidiarão a escrita da monografia. 

Assim sendo, a revisão de literatura e a pesquisa bibliográfica não possuem o mesmo 

teor conceitual, mas devem estar sempre atreladas, pois a primeira possibilita uma base 

necessária à pesquisa; por sua vez, a pesquisa bibliográfica se detém a solucionar e 

substanciar o objeto de estudo.  

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica depende da revisão de literatura, pois esta é 

“um pré-requisito para a realização de toda e qualquer pesquisa (...) implica em 

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, 

e que, por isso, não pode ser aleatório” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38)3, fornecendo 

bases para a pesquisa bibliográfica, que não pode acontecer de forma acidental, mas sim 

advir da revisão de literatura. 

Para ampliar as reflexões acerca do tema, destacam-se algumas categorias 

principais, tais como: território, territorialidade, territorialização, assistência social, 

vulnerabilidade social. Assim sendo, para o embasamento teórico-científico dessas 

categorias foram utilizados conceitos e teorias de autores de relevância na produção de 

conhecimento teórico no Serviço Social e na Geografia. Para embasar a categoria de 

território e territorialidade foram utilizados: Koga, 2003; Santos, 2000, 2003, 2006; 

Saquet, 2007; Juncá, 2010, 2012; Azeredo, 2012, 2015; Silva; Juncá, 2012;  Albagli; 

Sarita, 2004. Para embasar a categoria de Assistência Social foram utilizados: Yasbek, 

2006, 2009; Sposati, 1998, 2008, 2013; BRASIL, Presidência da República. __. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. __. Conselho Nacional de 

Assistência Social. __. Constituição da República Federativa do Brasil. Para embasar a 

categoria de Vulnerabilidade Social foram utilizados: Semzezem, 2004; Janczura, 2012; 

Juncá, 2012; Alves, 2013. 

                                                           
3 LIMA, T. C. S. de; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento 

científico: a pesquisa bibliográfica. Katálylis. Florianópolis: UFSC. n. 10, p. 37-45, 2007. 
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Assim sendo, a problematização deste trabalho se dará em torno da importância do 

uso da perspectiva de território para o trato da vulnerabilidade social, bem como os 

ganhos que a territorialização enquanto “marco legal” trouxe às políticas e à ação 

profissional. Esta discussão será direcionada principalmente à Política Nacional da 

Assistência Social em seus contornos para assegurar a proteção social.  

Sua relevância científica consiste na necessidade de conhecer, estudar e difundir a 

referida perspectiva, principalmente aos sujeitos sociais que operacionalizam a Política 

de Assistência Social, pois esta análise possibilitará demonstrar como ocorre a interação 

dos indivíduos no uso do seu território, e as relações sociais (que envolvem as relações 

de poder) que são travadas a partir do território. Bem como a territorialidade como um 

elemento estimulador do sentimento de pertencer ao território, ou seja, o sentimento de 

pertencer àquilo que é pertencido.  

O presente trabalho foi dividido em dois momentos. No primeiro, abre-se a discussão 

acerca da importância de reconhecer a pobreza como expressão da questão social e 

como construção da/na dinâmica social, em seu contexto econômico, cultural e político, 

sendo também refletida no cenário sociohistórico pela presença da carência de direitos. 

Esta discussão dá ênfase e, portanto, desvela a vulnerabilidade social advinda das 

privações de acesso a direitos sociais, logo a mesma também aparece como expressão 

da ineficiência da proteção social oferecida pelo Estado, inclinando a discussão da 

proteção social oferecida pelo Estado através da utilização da política de assistência 

social como estratégia de responder às situações de vulnerabilidade social. 

No segundo momento, conceituamos a territorialização em sua lógica dentro da 

Política Nacional da Assistência Social e a territorialidade, ambas como fundamento da 

materialização das políticas, enfatizando sua importância a partir da proposta de 

descentralização que culmina na exposição da existência dos CRAS nos territórios de 

vulnerabilidade social e suas funções. Partimos, então, para a abertura do debate 

indispensável acerca do serviço social, direcionando-o para o fazer do assistente social e 

para o fundamental papel do profissional de compreender esta lógica, bem como a 

exposição das vantagens quando sua atuação é pautada na perspectiva de 

território/territorialização. 
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CAPÍTULO I – AS VULNERABILIDADES SOCIAIS RESULTANTES DO 

CENÁRIO SOCIOHISTÓRICO 

Neste momento, é de suma importância a apresentação do cenário socio 

histórico, pois para pensar as categorias de território e territorialidade é preciso 

apresentar o panorama das condições contemporâneas, de preferência, aquelas que 

influenciam diretamente a vida dos cidadãos, e através de onde é possível detectar o 

rebatimento das expressões relacionadas às dimensões da vida humana, principalmente 

no que tange ao modo com que o capitalismo se desenvolve, gerando cada vez mais 

vítimas. Essas expressões se transformam na questão social que se reflete no cenário 

sociohistórico, político e econômico. 

É a partir da apresentação e problematização do cenário sociohistórico que se 

torna possível abrir a discussão sobre a abordagem do quanto a instabilidade provocada 

pela questão social que reflete o cenário sociohistórico, político e econômico, gerando a 

pobreza, a vulnerabilidade e os riscos sociais que acometem a população de modo geral. 

Isso exigirá um posicionamento do Estado frente ao aprofundamento da questão social, 

que resultará em políticas públicas direcionadas à proteção social.  

A pobreza se localiza nas relações do padrão do desenvolvimento capitalista, 

que por sua vez possibilita a acumulação e a miséria, ou seja, possibilita que existam 

aqueles que vivem do lucro e aqueles que são espoliados pelo trabalho. Logo, a 

sobrevivência da maioria dos trabalhadores se dá sobre o palco da miséria gerado pela 

desigualdade social. Assim, a pobreza resulta da “organização social e econômica da 

sociedade” (YAZBEK, 2006, p. 22), evidenciando aqueles que estão privados de um 

mínimo de bens ou mercadorias necessárias à sua conservação ou reprodução, e que a 

riqueza socialmente produzida fica detida nas mãos de poucos. Desta maneira, é 

importante considerar que 

  

A pobreza é abordada como expressão direta das relações vigentes na 

sociedade. É produto dessas relações que, na sociedade brasileira, produzem 

e reproduzem a pobreza enquanto tal, quer no plano sócio-econômico, quer 

no plano político, constituindo múltiplos mecanismos que “fixam” os 

“pobres” em seu lugar social na sociedade. (...) É importante considerar que 

pobreza não é apenas uma categoria econômica, não se expressa apenas pela 

carência de bens materiais.” (YAZBEK, 2006, p. 23) 
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A pobreza não é apenas uma categoria econômica, pois além de penetrar na vida 

material dos que a vivem também alcança o âmbito espiritual, se constituindo uma 

categoria política que é expressa pela “carência de direitos, de possibilidades, de 

esperança.” (Martins, 1991, p.15)  

Assim, o modo de apropriação da realidade, o modo de viver, de relacionar-se 

com o outro, o modo de relacionar-se com o trabalho, estão intrinsicamente associados 

ao modo de vida social, “numa sociedade marcada pela exclusão, as precárias condições 

de vida das classes subalternas estão carregadas de um patrimônio social e de relações 

que, muitas vezes, vão cunhar e reiterar o lugar social do subalterno.” (YASBEK, 2006, 

p.73)  

Desse modo, evidenciamos que a realidade sociohistórica é uma construção 

social e não apenas ausência de renda e de bens materiais, mas é algo que tem o poder 

de fixar os pobres em um lugar social e, portanto, gerando reflexos no plano subjetivo, 

adormecendo, assim, as suas opiniões, e seu direcionamento enquanto classe subalterna. 

Desse modo, a subalternidade se constitui parte do mundo dos dominados, dos 

submetidos à exploração e à exclusão social, econômica, política e cultural. Além disso, 

a situação de subalternidade, “não se reduz às privações materiais, alcançando 

diferentes planos e dimensões da vida do cidadão.” (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 

2010, p. 40). 

Para tanto, vê-se que a discussão sobre a pobreza é ampla e múltipla, 

representada por um alinhamento de diferentes elementos, uma vez que a pobreza se 

associa aos problemas que envolvem a sobrevivência. Logo, a noção de pobreza está 

envolta nas relações sociais existentes na sociedade, possuindo, assim, um cunho moral 

e político. Dessa forma,  

 

não se trata de culpabilizar pobres pela pobreza que eles encarnam, mas de 

compreender que esta os atinge de modo diferenciado a partir dos lugares que 

as famílias ocupam em termos geográficos, econômicos e civis e das 

perspectivas incorporadas como as de classe, gênero e fases do ciclo da vida. 

(AZEREDO, 2015, p. 19) 

 

Desse modo, a pobreza é analisada com critérios heterogêneos, pautados por um 

viés economicista. Portanto, a pobreza “vem sendo medida através de indicação de 
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renda (múltiplos e submúltiplos do salário mínimo) e emprego, ao lado do usufruto de 

recursos sociais que interferem no padrão de vida, tais como saúde, educação, 

transporte, moradia, aposentadoria e pensões, entre outros.” (Yazbek, 2006, p. 62). 

Esses critérios ajudam a definir quem são os pobres da sociedade. Desse modo, 

 

são pobres aqueles que, de modo temporário ou permanente, não têm acesso 

a um mínimo de bens e recursos, sendo portanto excluídos, em graus 

diferenciados da riqueza socialmente produzida. Entre eles, estão: os 

privados de meios de prover à sua própria subsistência e que não têm 

possibilidade de sobreviver sem ajuda; os trabalhadores, assalariados ou por 

conta própria, que estão incluídos nas faixas mais baixas de renda; os 

desempregados e os subempregados, que fazem parte de uma vastíssima 

reserva de mão de obra que, possivelmente, não será absorvida.” (YASBEK, 

2006, p. 62) 

 

A produção da parcela de mão de obra barata e sobrante é inerente ao 

capitalismo e ao produzir isso este sistema cria o necessitado, a instabilidade para 

sobrevivência; logo cria o pobre que lutará diariamente pela vida.  Desse modo, 

percebe-se que o mercado de trabalho constitui a principal esperança de acessar a 

cidadania4, o bem-estar da família, uma vez que “o mercado, o Estado, e a comunidade 

compõem a ‘estrutura de oportunidades’ mais importantes para acesso aos ativos” 

(AZEREDO, 2015, p. 57). Essas estruturas de oportunidades podem ser conceituadas 

como recursos, bens e serviços que facilitam a vida humana, que lhe trazem 

oportunidades de viver melhor. Dentre esses recursos de oportunidades,  

 

o mercado de trabalho é considerado o recurso essencial para o bem estar dos 

domicílios, na medida em que a capacidade de rendimento é o ativo mais 

valorizado. No entanto, nos segmentos em que a pobreza vigora, as 

oportunidades de emprego são escassas, como via legítima de proteção 

social. A realidade do desemprego se manifesta em formas desprotegidas de 

trabalho de curto prazo, cuja incerteza desenha a identidade dos trabalhadores 

e de suas famílias. Entre os desqualificados e “sobrantes” do mercado de 

trabalho, o Estado, apesar de retraído, é fonte significativa de provisão de 

benefícios e programas sociais que amortecem os riscos provenientes da falta 

de recursos básicos de sobrevivência. Apesar de questionável a qualidade e 

quantidade de seus serviços é ele também que provê educação e saúde como 

bem público. Considerando ainda como empregador, o Estado ainda é fonte 

do trabalho estável e com cobertura para os que têm qualificação. Atua como 

regulador no mercado, ao fixar contribuição à seguridade social, estabelecer 

                                                           
4 “Segundo Marshall, na ótica da tradição liberal, a cidadania é o conteúdo de pertença igualitária a uma 

dada comunidade política, o qual é aferido pelos direitos e deveres que o constituem e pelas instituições 

que o traduzem e o implementam social e politicamente de modo eficaz.” (SILVA, 2001, p. 6) 
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limites às negociações salariais e aos direitos trabalhistas. (AZEREDO, 2015, 

p. 57) 

 

Assim, observa-se no mercado de trabalho que o acesso ao trabalho gera uma 

forma de acessar à cidadania. Dessa forma, quando o trabalhador não consegue um 

vínculo estável de trabalho, recorre ao trabalho clandestino, ao famoso “bico”, que por 

sua vez produz formas de “pura e simples supressão de direitos conquistados pelas 

classes trabalhadoras” (MARTINS, 1991, p. 13). Esse fato os conduz ao 

aprofundamento da pobreza e ao sucateamento da cidadania que lhes é de direito, 

inclinando-os às situações de vulnerabilidade e risco social. 

Assim, as diferentes necessidades enfrentadas pelo pobre em seu dia a dia fazem 

com que o trabalhador se submeta a todas as formas de trabalho, mesmo que estas não 

lhe assegurem direitos. Uma vez que é sabido que sem o trabalho é impossível a vida 

honesta, o trabalho, para esses sujeitos, já não está no campo da escolha, mas sim no 

campo da possibilidade da satisfação de suas necessidades de sobrevivência. O que 

evidencia no trabalho um sentimento, uma esperança de acessar à cidadania, criando por 

meio do salário novas formas de melhoria de vida. No entanto, “O salário é fetichizado, 

transformado em um caminho para melhorar a vida e ter alguns bens e alguma 

tranquilidade.” (YAZBEK, 2006, p. 99)  

A lógica fetichizada do salário se dá na medida em que o salário possibilita o 

consumo, fazendo gerar a economia, provocando lucros ao capital e também a 

reprodução do trabalhador e de sua família. Pois o salário nunca está equiparado ao 

esforço feito pelo trabalhador, uma vez que a mais-valia lhe é retirada. Desse modo, o 

salário gera muito mais lucros ao capital do que qualidade de vida aos trabalhadores. 

Os socialmente excluídos da riqueza socialmente produzida, excluídos muitas 

vezes por não gerarem lucros ao capital e também pelo fato de o mercado de trabalho 

não gerar empregos a todos são, em certa medida, empurrados para os serviços 

assistenciais, uma vez que esses serviços nascem com o objetivo de responder às 

questões da pobreza que aprofundam a questão social. Esses sujeitos sociais, chamados 

usuários de políticas públicas da assistência social, segundo a PNAS (2004), se 

configuram como o público atendido pela rede de serviços socioassistenciais, ou seja, 

são os sujeitos que fazem uso da proteção social não contributiva, tendo de direito a 
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sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida e de convívio ou vivência 

familiar. Dessa forma: 

 

Constitui o público usuário da política de Assistência Social, cidadãos e 

grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: 

famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 

públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 

advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 

inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. 

(PNAS, 2004, p. 18) 

 

Assim sendo, constata-se que vulnerabilidade não é sinônimo de pobreza 

podendo ser acarretada por diversos outros fatores e, dessa forma, os sujeitos sociais 

que fazem uso da política de assistência social não são somente aqueles considerados 

pobres por não possuir renda, mas também aqueles que não estão amparados pela 

proteção pública: trabalho, serviços sociais públicos e redes sociorrelacionais. (ALVES; 

ZEMZEZEM, 2013, p.150). Entende-se por política de assistência social: 

 

De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas”. A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a 

Assistência Social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e 

regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – em 

dezembro de 1993, como política social pública, a assistência social inicia 

seu trânsito para um campo novo: o campo dos direitos, da universalização 

dos acessos e da responsabilidade estatal. (...) A LOAS cria uma nova matriz 

para a política de assistência social, inserindo-a no sistema de bem-estar 

social brasileiro concebido como campo de Seguridade Social, configurando 

o triângulo juntamente com a saúde e a previdência social. (LOAS apud 

PNAS, 2004, p. 17) 

 

Ao procurarem a assistência, esses sujeitos estão reivindicando do Estado um 

posicionamento que lhes assegure cidadania, acesso a direitos, melhores condições de 

vida. Estão à procura de serviços que por sua vez tenham suas ações articuladas às 

diferentes políticas e formas de proteção social para que sua demanda pelo serviço não 

seja atendida de forma fragmentada e focalizada, mas sim para fortalecer o seu 
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protagonismo e o de sua família. Assim sendo, reivindicam serviços que possibilitem 

condições para a superação da vulnerabilidade social e que previnam as situações que 

conduzem aos riscos e/ou que os potencializam. E para tanto, quando necessário, esses 

usuários devem ser encaminhados para outros serviços da rede de proteção social. 

(PNAS, 2004) 

E esse Estado, por agir pautado nos ideais neoliberais, oferece serviços que 

acabam reiterando a “humilhação” e a subalternidade dos usuários das políticas 

públicas. As situações complexas da dinâmica social “excluem os inaptos para o 

trabalho, os portadores de deficiências, os velhos, doentes, acidentados, etc.” 

(YAZBEK, 2006, p. 141). Isso reforça ainda mais o aparecimento de situações que 

levam os sujeitos sociais a mergulharem na vulnerabilidade social, sem direito a 

escolha. Mas tendo na política pública uma possibilidade, e mais que isso: um 

instrumento que viabiliza por meio de seu protagonismo a saída desses indivíduos das 

situações de vulnerabilidade no que tange à sua superação. 

 

1.1 – Vulnerabilidade Social e sua Conformação Territorial 

A vulnerabilidade que será abordada neste trabalho não é uma vulnerabilidade como 

sinônimo de pobreza, mas sim oriunda das relações capitalistas, da organização das 

classes sociais, uma vulnerabilidade que se dá por falta de acesso às “estruturas de 

oportunidades” ou ao menos pela escassez da estrutura de oportunidades a que o 

indivíduo está fadado. 

 Desse modo, não há a intencionalidade de culpabilizar o indivíduo pela sua 

condição de vulnerável ou pela sua condição de pobreza, uma vez que essas condições 

lhe foram impostas por um processo histórico de desenvolvimento econômico, social, 

cultura e estrutural. A vulnerabilidade social aqui será pensada na perspectiva das 

“estruturas de oportunidades”, que são pensadas como “relação direta entre recursos/ 

ativos que as famílias dispõem para acessá-los ou não.” (AZEREDO, 2015, p. 18) 

A intenção aqui é de aprofundar a compreensão de vulnerabilidade para além da sua 

abordagem como expressão da pobreza, considerando também a condição de risco 

social e a desproteção gerada pela ausência da política pública. Assim, utilizamos uma 

visão de vulnerabilidade que dá ênfase à análise do contexto que gera a pobreza, e não 
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uma concepção de vulnerabilidade que apenas foca no indivíduo (pobre) isolado de seu 

contexto social e histórico. Logo, iremos “compreender os determinantes do processo de 

empobrecimento”. (MONTEIRO, 2011, p. 3) 

Sabe-se que a partir do neoliberalismo, a partir do qual o Estado passou a garantir 

com qualidade questionável os serviços sociais voltados aos mínimos sociais e ao 

aliviamento da pobreza, houve uma supressão dos direitos e um aumento das 

responsabilidades individuais por conta da ineficácia do Estado, ou seja, por conta da 

ausência da responsabilidade pública.  

Desse modo, o modelo neoliberal de atuação do Estado faz com que o mesmo 

impulsione o crescimento do capital, trazendo, em contrapartida, aos indivíduos que 

estão à margem da sociedade, que ficaram esquecidos ao longo desse processo, ou até 

mesmo àqueles que são considerados “inúteis ao capitalismo”, uma desigualdade social 

gerada pelo capitalismo, através do qual para enriquecer poucos através da concentração 

de renda, é necessário negar o acesso de muitos à riqueza socialmente produzida. 

Nesse contexto dá-se o aprofundamento do desemprego e, logo, o 

aprofundamento da questão social. Desse modo, “a questão social passa a ser marcada 

pelo desenraizamento e vulnerabilidade advinda da instabilidade e precarização do 

trabalho, do desemprego, e da ineficácia das políticas do Estado no cenário brasileiro 

complexo que demarca a pobreza.” 5 Sendo assim,  

 

a vulnerabilidade pode ser decorrente da insuficiência ou ausência de renda, 

desemprego, trabalhos informais, doenças etc., dificuldades de acesso aos 

serviços das diferentes políticas públicas, ruptura ou fragilização dos vínculos 

de pertencimento aos grupos sociais e familiares. (Gonçalves & Guará, 2010, 

p.14) 

 

Dessa forma, ao não reduzir o conceito de vulnerabilidade ao conceito e 

expressões de pobreza, mas sim efetivando uma correlação entre elas, podemos 

considerar que as condições de pobreza geram uma realidade de necessidades na qual os 

imperativos materiais, culturais e sociais interferem diretamente na vida do indivíduo 

que faz uso da política de assistência social. Dessa forma, é no território que essas 

                                                           
5 AZEREDO, 2015, p. 54. 
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vulnerabilidades são expressas, bem como são construídas as respostas para o seu 

enfrentamento e proteção social. Dessa forma, segundo a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único da Assistência Social: 

 

O público é constituído por famílias que apresentam pelo menos uma das 

características listadas a seguir: domicílios com infraestrutura inadequada 

(critério IBGE); família com renda familiar per capita inferior a um quarto de 

salário mínimo; família com renda familiar per capita inferior a meio salário 

mínimo, com pessoas de 0 a 14 anos e responsável com menos de quatro 

anos de estudo; família em que uma chefe mulher, sem cônjuge, com filhos 

menores de 15 anos e analfabeta; família em que uma pessoa com 16 anos ou 

mais, desocupada (procurando trabalho) com quatro ou menos anos de 

estudo; família em que uma pessoa com 10 a 15 anos que trabalhe; família 

em que uma pessoa com 4 a 14 anos que não estude; família com renda 

familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas de 60 anos 

ou mais; família com renda familiar per capita inferior a meio salário com 

uma pessoa com deficiência (BRASIL, 2005, p. 51-52). 

 

Neste contexto, são considerados o mais vulneráveis “as famílias que, na 

trajetória da vida de seus membros, menos conseguiram acumular ativos necessários 

para lidarem com os processos geradores das vulnerabilidades que os atingem.” 

(AZEREDO, 2015, p. 19)  

Mesmo não sendo a pobreza a principal geradora da vulnerabilidade, constata-

se, a partir de Janczura (2012, p.303) com base em seus estudos feitos em Oliveira 

(1995), que: 

 

Do ponto de vista econômico, (...) que os grupos “indigentes” e “pobres” se 

constituem nos maiores contingentes vulneráveis da sociedade brasileira, 

sendo que o mecanismo produtor dessa vulnerabilidade, basicamente, é o 

mercado de força de trabalho. A diminuição da vulnerabilidade desses grupos 

está ligada, na opinião do autor, à retomada do crescimento econômico do 

país dentro de um novo modelo e em níveis que possam ofertar empregos 

capazes de reempregar quem foi desempregado e empregar os que estão 

ingressando na idade de trabalhar. Mas, se não ocorrer essa retomada (...), a 

concentração da renda continuará produzindo indigentes do mercado 

informal de trabalho. (Ibidem) 

 

Dessa forma, a concepção de vulnerabilidade que não acomete apenas os 

indivíduos pobres ou os que vivem abaixo da linha da pobreza, mesmo que a pobreza 
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seja um fator considerado intensificador da vulnerabilidade social, uma vez que agrava 

a situação de risco que o usuário está ou até mesmo cria novas situações de riscos. 

 E por isso o maior contingente de vulneráveis é formado por “pobres” e 

“indigentes”, pois é do mercado de força de trabalho que surge o principal fator 

econômico que determina a existência da vulnerabilidade, uma vez que este mercado 

não absorve todas as pessoas que do trabalho necessitam sobreviver, ou seja, que 

precisam vender a sua força de trabalho para conseguir garantir o seu sustento. Portanto, 

sabe-se que o mercado de trabalho está orientado pela lógica capitalista e assim, por sua 

vez, exerce uma maneira “lucrativa” ao capital de explorar o trabalhador.  

Vale também ressaltar que na lógica capitalista de produção existe a necessidade 

de se manter um grande número de desempregados para assim assegurar os pequenos 

salários pagos pelos capitalistas e patrões. Assim, o trabalhador é controlado e 

manipulado, pois trabalha com a presença contínua do receio pulsando em suas veias, 

pois em qualquer deslize outro entrará em seu lugar e assumirá a sua função. Isso faz 

com que o trabalhador também não lute, como deveria, pelos seus direitos de 

trabalhador, uma vez que esse controle exercido pela classe hegemônica reflete na 

desmobilização da classe trabalhadora.  

Assim, Janczura (2012), inspirada em seus estudos em Oliveira (1995), afirma 

que para diminuir a vulnerabilidade social é necessário um novo modelo de crescimento 

econômico, modelo este que seja capaz de empregar a todos que precisam, e também 

gerar empregos àqueles que estão desempregados, pois as políticas públicas, por mais 

que garantam o direito e atenuem as vulnerabilidades, não são suficientes para garantir 

os direitos sociais, dado o seu caráter focalizado voltado à perspectiva de atendimento 

ao mais pobre e também dada a insuficiência dos gastos públicos em políticas públicas. 

Dessa forma, para eliminar a situação de vulnerabilidade social dos grupos 

sociais é necessário que “transite uma noção de carências sociais para o terreno de 

direitos sociais” (JANCZURA, 2012, p.303). É necessário que haja uma transferência 

de compreensão, pois ao compreender direitos sociais em vez de carências sociais, há 

direcionamento para o campo do exercício da cidadania. Dessa forma,  
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direitos e cidadania são conceitos contemporâneos que implicam promover as 

habilidades dos indivíduos e da coletividade em compreender, analisar, 

refletir e conscientizarem-se sobre o mundo que os cerca, interagindo, 

tornando-se um agente e membro de grupo participativo e criativo e, 

portanto, gerando desenvolvimento pessoal e social (JANCZURA, 2012, p. 

303). 

 

Logo, fica claro que o conceito de vulnerabilidade sofre influência no tange às 

oportunidades às quais o indivíduo tem acesso, no sentido histórico, econômico e social. 

Uma vez que essas oportunidades vêm da família, comunidade, Estado e também do 

território no qual o indivíduo trava as suas relações sociais para sua sobrevivência; logo, 

pelas condições que este território oferece para o indivíduo nos mais diferentes recortes, 

como habitação, moradia, informação, entre outras. Dessa forma, 

 

As vulnerabilidades resultam da relação entre duas variáveis: estrutura de 

oportunidades e capacidades dos lugares. A estrutura de oportunidades 

explica-se pela composição entre o mercado, a sociedade e o Estado. No 

âmbito do mercado, localizam-se a estrutura ocupacional e os empregos. A 

sociedade congrega o chamado “capital social”, ou seja, as relações 

interpessoais de apoio mútuo, geradas com base em princípios de 

reciprocidade, que ocorrem, por exemplo, na organização familiar, na 

comunidade, nos grupos étnicos ou na religião. Por fim, a estrutura de 

oportunidades tem também o Estado como componente e compreende as 

políticas de bem-estar e as estruturas de representação de demandas e 

interesses, como, por exemplo: conselhos de direitos. (...) Em relação ao 

conceito de capacidades dos lugares, o autor destaca os territórios como 

espaços de sobrevivência, onde são consideradas as possibilidades de acesso 

e as condições habitacionais, sanitárias, de transporte, de serviços públicos, 

entre outros fatores que incidem, diretamente, no acesso diferencial à 

informação, às oportunidades e, consequentemente, aos direitos. 

(KAZTMAN apud SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 146) 

 

E agora, de quem é a culpa da existência do risco ou da vulnerabilidade? A discussão 

se dá na perspectiva de defesa e de acusação do Estado. Semzezem e Alves (2013) 

defendem a ideia de que os recursos existem e estão disponíveis, mas a população vive 

em condição de risco ou de vulnerabilidade por não conseguir acessar os serviços 

oferecidos. E também Castilho (2012), afirma que há um déficit nos serviços oferecidos 

por conta da limitação na estrutura dos serviços, uma vez que são vazios de 

objetividades em relação à oferta pública dos mesmos. Assim sendo, evidenciam-se 

limitações de ordem estrutural para assegurar a materialidade da política pública. 

Assim, cabe aqui uma análise sobre a concepção de vulnerabilidade social pela  
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via dos “ativos” que fundamentam os documentos oficiais da política de 

assistência social, quanto à estrutura de oportunidades, (...) que transfere a 

responsabilidade da situação de risco ou vulnerabilidade ao próprio 

indivíduo, que não consegue acessar o conjunto de recursos que lhe são 

disponibilizados. (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p.148) 

 

Logo, a culpa pela existência da vulnerabilidade social não deve ser do indivíduo 

e sim da esquivança do Estado em ofertar oportunidades, por meio de políticas públicas, 

voltadas às necessidades dos brasileiros. Dessa forma, 

 

estar vulnerável e exposto a riscos não depende da vontade singular, mas de 

fatores externos que podem contribuir para a situação: em primeiro lugar, os 

aspectos econômicos, sociais e culturais; em segundo, a oferta de serviços 

para determinadas demandas. Para que haja superação da condição de 

vulnerabilidade, é necessária uma articulação entre os fatores. (IDEM) 

 

Como a concepção de origem da vulnerabilidade deve ser considerada fora do 

indivíduo, a vulnerabilidade social não está compreendida no plano individual, uma vez 

que estar em situação de vulnerabilidade não é uma questão de escolha própria. 

Portanto, faz-se necessário pensar num plano social e programático ou institucional para 

o combate da vulnerabilidade social. 

 

O plano social inclui condições socioeconômicas, acesso à informação, 

escolarização, garantia de acesso aos serviços de saúde, garantia de respeito 

aos direitos humanos, situação sociopolítica e cultural da mulher. O plano 

programático ou institucional refere-se a serviços, programas, projetos e 

atividades voltadas para combater a epidemia de forma contínua e integrada 

(PAULILO; JEOLÁS, 2000, p. 41). 

 

Portanto, o Estado deve desenvolver uma política que leve em consideração os 

determinantes sociohistóricos e também socioterritoriais para assim garantir a qualidade 

da política social na perspectiva da proteção social. Dessa forma, 

 

a implementação de uma Política de Assistência Social deve considerar, 

como aspectos fundamentais em uma análise das vulnerabilidades, tanto o 

estudo dos determinantes sócio-territoriais das situações vivenciadas pelas 

populações às quais se destina, como da oferta e disponibilidade de um 

conjunto de recursos, bens, serviços, programas e benefícios que sejam 

capazes de prover a proteção social, como condição de vigilância, e a 

prevenção dessas situações de vulnerabilidade social. (SEMZEZEM; 

ALVES, 2013, p. 148) 
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Sabendo que a vulnerabilidade tem suas raízes no processo sociohistórico, cabe 

ressaltar que sua origem não se detém apenas na pobreza, afinal, a compreensão da 

vulnerabilidade abarca a compreensão dos aspectos econômicos, sociais, culturais e 

oferta de serviços, podendo existir maneiras diferentes de expressão da vulnerabilidade 

social. “Nem todos os que se encontram em situação de vulnerabilidade são pobres – 

situados abaixo de alguma linha monetária da pobreza – nem todos os pobres são 

vulneráveis da mesma forma.” (CARNEIRO, 2009, p. 170).  

A vulnerabilidade se intensifica na medida em que a pobreza é aprofundada, mas 

não são apenas os pobres que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social, e os 

que vivem a vulnerabilidade vivem sob diferentes expressões. Assim sendo, não cabe 

atribuir exclusivamente à pobreza a origem da vulnerabilidade. Sposati (2009) defende 

que estar em situação de vulnerabilidade social não é sinônimo de estar na linha da 

pobreza, mesmo que a pobreza agrave as situações de vulnerabilidade, os riscos e as 

fragilidades; no entanto, não se pode atribuir à pobreza o papel de maternidade das 

vulnerabilidades, riscos e fragilidade.  

Assim, fica claro que a vulnerabilidade é provocada pela ausência de algum 

elemento que é fundamental à vida. Dessa forma, ela pode ser provocada por diferentes 

fatores, podendo aparecer diversas vezes, de diferentes maneiras no decorrer da vida do 

indivíduo que, por estar vivenciando tal situação, desenvolve diferentes meios e 

capacidades para enfrentá-la. 

 

As manifestações de vulnerabilidade são caracterizadas tanto pela ausência 

de recursos quanto pela ausência de defesas do indivíduo para enfrentar 

situações de incerteza no ciclo de vida. Estar em vulnerabilidade social 

significa ter as potencialidades de respostas alteradas ou diminuídas frente a 

situações de risco ou constrangimentos naturais da vida; indica uma 

predisposição à precarização, à vitimização e à agressão, mas, também, 

capacidade ou resiliência, ou seja, uma condição tal capaz de resistir e 

construir estratégias para conviver em ambientes desfavoráveis e 

circunstâncias difíceis, uma disposição para enfrentar confrontos e conflitos. 

(SEMZEZEM; ALVES, 2013, p.150) 

 

Dessa maneira, não basta apenas conceituar a vulnerabilidade, definir as suas 

manifestações; é também de fundamental importância identificar que nas 

vulnerabilidades sociais está intrinsicamente imbricada a compreensão do acesso e da 

capacidade de acessar a rede de serviços com o exercício da cidadania. Ou seja, a 
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capacidade de exercitar uma cidadania que é garantida pela proteção social promovida 

pelo acesso às políticas públicas oferecidas pelo Estado. “Compreender as 

vulnerabilidades sociais significa entender a mediação entre o acesso a direitos, rede de 

serviços e políticas públicas e a capacidade de sujeitos e grupos sociais de acessar esse 

conjunto de bens e serviços, de modo a exercer sua cidadania.” (SEMZEZEM; ALVES, 

2013, p. 159).  

Portanto, a partir da premissa conclui-se que a vulnerabilidade social aponta para 

a ineficiência das políticas públicas em promover o acesso a quem de direito, ou seja, 

muitas famílias que se encontram em vulnerabilidade dada a insuficiência e/ ou falta de 

acesso à rede de proteção social oferecida pelo Estado. Isso faz negar ao indivíduo 

aquilo que lhe é inerente: sua condição de cidadão. O que leva essas famílias e 

indivíduos a estreitarem ainda mais os laços das redes informais (famílias, vizinhos, 

amigos, igreja, comunidade em geral). 

Logo, vulnerabilidade e o risco social têm ligação com o território em sua 

perspectiva natural (dimensão material), pois são relacionados ao modo de vida da 

população no seu cotidiano de relações sociais à perspectiva de acesso a serviços. 

Assim, os riscos podem afetar muitas pessoas; o que varia é forma como cada uma delas 

enfrenta esta situação, uma vez que o seu enfrentamento está relacionado “aos 

mecanismos de proteção social que os cidadãos dispõem em seu território, tais como: 

serviços, ações, programas e projetos” (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 162). Desta 

forma, uns cidadãos podem conseguir uma amplitude de resposta maior do que o outro 

mediado pelo acesso aos bens e serviços proporcionados pela realidade presente em seu 

território. Entretanto, não é correto afirmar que as situações de vulnerabilidade surgem 

somente a partir do território apenas pelo fato de se correlacionarem, pois como já foi 

dito, ela tem sua origem nos processos estruturais. 

Assim, é necessário considerar a dimensão estrutural das políticas de ordem 

econômica que confrontam as de ordem social, pois enfraquecem a lógica de proteção 

social, dados os cortes feitos pelo Estado, que é mediador dos interesses do capital pela 

lógica neoliberal de sua atuação, ou seja, o próprio orçamento de investimento das 

políticas sociais é reduzido, o que, segundo Sposati (1998), apenas garante a política 

focalizada que trata a situação emergencial vivenciada pelo espoliado pelo trabalho, 

sendo insuficiente para atender a todos que dela necessitam. 
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O enfrentamento da vulnerabilidade social está vinculado à política de 

assistência social, uma vez que esta política é responsável pelo fornecimento de serviços 

direcionados ao âmbito da proteção social. Serviços que possibilitam o fortalecimento 

do indivíduo, pois trazem respostas às suas necessidades, vieram para trazer respostas às 

expressões da questão social, logo, à vulnerabilidade social. 

 Através da dimensão espiritual contida na Assistência, devem-se promover 

estímulos para que a classe subalterna reivindique os seus direitos e, assim, o Estado 

amplie a sua atuação no âmbito social a ponto de garantir com qualidade a proteção 

social e, por conseguinte, rompa com a situação de vulnerabilidade e risco social. Pois, 

“a diminuição dos níveis de vulnerabilidade social deve se dar a partir do fortalecimento 

dos sujeitos pela disponibilização do acesso a bens e serviços, o que amplia suas 

condições de mobilidade social.” (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 163) 

Juncá (2012), ao falar em vulnerabilidade, utiliza as ideias de Kowarik (2003), 

que considera a vulnerabilidade social como um processo de descidadanização que 

envolve três elementos correlacionados: a existência de riscos, a incapacidade de 

reação, além das dificuldades de adaptação face à materialidade do risco. 

 

A questão não se limitava [limita] a rendas monetárias ou linha de pobreza, 

admitindo, também, uma visão mais ampla sobre condições de vida, onde 

dialogavam [dialogam] elementos de ordem social, econômica, ambiental 

civil, dentre outros, considerando recursos e estratégias das famílias e 

comunidades. (JUNCÁ et al., 2012, p. 38) 

 

Ao considerar os três elementos que impulsionam a origem da situação de 

vulnerabilidade social como resultante do processo social, é possível perceber que a 

proteção social deve abranger uma população para além dos pobres. A situação da 

vulnerabilidade social acomete aqueles que passam por problemas de ordem financeira, 

aqueles que possuem a incapacidade de reação e adaptação, e pela presença da situação 

de risco, bem como da consideração dos recursos das possibilidades e limites de 

enfrentamento das famílias e das comunidades a essas situações. Assim sendo, deve-se 

considerar também as cinco mais relevantes dimensões da vulnerabilidade social. 
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a) de habitat: condições habitacionais e ambientais, tipo de moradia, 

saneamento, infraestrutura urbana, equipamentos, riscos de origem 

ambiental; 

b) de capital humano: anos de escolaridade, alfabetização, assistência 

escolar, saúde, desnutrição, ausência de capacidade, experiência de 

trabalho; 

c) econômica: inserção de trabalho e renda; 

d) de proteção social: cotização de sistema de aposentadoria, cobertura de 

seguros sociais e outros; 

e) de capital social: participação política, associativismo, inserção em redes 

de apoio.  (BUSSO apud JUNCÁ, 2012, p. 38) 

 

Diante da análise em sua totalidade, é possível afirmar que essas dimensões 

abarcam as condições de vida e de sobrevivência da população, possibilitando uma 

compreensão da vulnerabilidade pelo viés da vivência de famílias e comunidades dentro 

de suas possibilidades de acesso. Dessa forma, não se caracteriza a demanda, expressão 

da questão social, trazida pelo indivíduo como uma fragilidade que o mesmo não possui 

a capacidade de superar, mas sim como uma expressão necessária de intervenção das 

políticas públicas, dada sua origem na estrutura histórica da sociedade onde o indivíduo 

está lotado. 

Como as vulnerabilidades e os riscos são oriundos do social, estão presentes no 

cotidiano da sociedade, deve haver uma preocupação em não naturalizá-los, em não 

deixar que eles sejam vistos como algo que sempre vai existir e por isso não merece ser 

combatido. À medida que os riscos são naturalizados, eles deixam de ser combatidos e o 

mercado acolhe esses riscos como expressão da má conduta e má índole alheia para que 

a partir desta lógica o mercado “privatize” a segurança, reduzindo o acesso apenas a 

comprá-la e possa sentir-se “seguro”. Isso fará girar o capitalismo, dando lucros cada 

vez maiores. Assim, só quem pode pagar estará “protegido”, enquanto os não podem 

ficam à sua mercê. Pois vê-se que 

 

a sociedade contemporânea cria riscos e parece acostumar-se a eles. A 

naturalização dos riscos deve ser combatida. Do mesmo modo que a 

transformação do risco em mercadoria, como fazem as companhias de 

seguro. Assumir essas visões representa, ao mesmo tempo, adotar o risco 

como algo inevitável e natural, quando na verdade os riscos são criados 

socialmente nas áreas urbanas e, principalmente, que a garantia de estar 

“livre” deles ocorre na esfera privada e apenas a quem pode pagar pela 

“proteção”. Essa visão mercantil dos riscos tem que ser alterada. (RIBEIRO, 

2010, p. 2) 
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Assim, os riscos são tratados pela iniciativa privada como uma questão 

mercantil, através de serviços que não os combatem, mas impedem o acesso das pessoas 

que vivem as situações de riscos frente às que não vivem diretamente essas situações. 

Logo, quando na verdade os riscos deveriam ser tratados como expressão social, ou 

seja, como expressão da vida cotidiana, devendo ser combatidos com políticas públicas 

sociais que possibilitem serviços, políticas e programas que ofereçam a superação das 

situações dos riscos pelos indivíduos e famílias, estão sendo meio de engrossamento do 

lucro nas empresas que oferecem serviços de segurança. 

Dessa forma, fica claro que há uma lógica do mercado em torno das questões do 

aprofundamento da questão social refletindo na pobreza, para que assim aqueles que 

possuem recursos financeiros venham se proteger daqueles que não possuem recursos e 

que ainda estão desprotegidos por políticas públicas, e os que possuem recursos sentem-

se protegidos pela lógica de uma suposta segurança oferecida pelo setor privado. 

 Desse modo, é evidente que a pobreza é causa das condições de aproximações 

dos indivíduos aos elementos que conduzem a vulnerabilidade social. No entanto, o não 

acesso à rede pública de proteção social possibilita que os indivíduos e famílias não 

detenham condições suficientes para o enfrentamento dessa problemática. Assim, por 

falta coercitiva de melhores oportunidades de enfrentamento, há um fortalecimento das 

adversidades refletidas em vários aspectos da vida, saúde, educação, habitações 

construídas de maneira inadequada em ambientes desfavoráveis à vida digna. 

Logo, vulnerabilidades e riscos estão imbricados às noções de carências e de 

exclusão, uma vez que pessoas, famílias e comunidades são vulneráveis quando não 

dispõem de recursos materiais e imateriais para enfrentar com sucesso as díspares 

(situações-problemas) às quais estão submetidas. E por consequência disso, não 

conseguem agir de forma a alcançar a certeza de estar seguros, certeza essa que pode ser 

alcançada pelo acesso à rede de proteção social. 

Assim sendo, para melhorar as condições materiais dos sujeitos sociais 

(vulneráveis) para o enfrentamento das situações de vulnerabilidades e riscos é 

necessário promover a inclusão ao acesso de serviços públicos básicos “(educação, 

saúde, habitação, nutrição, segurança pública, justiça, cultura e recreação)”, pois assim 

eles poderão desenvolver autonomia e habilidade, bem como o aumento da sua 

capacidade de ação. 



30 
 

 Como as vulnerabilidades são oriundas de diversos fatores dependentes entre si, 

é necessário que a inclusão seja feita de forma a abarcar a totalidade do indivíduo, 

famílias e comunidades. Isso requer um planejamento para que as ações de inclusão 

sejam feitas em forma de políticas sociais executadas de forma integrada e 

complementar de forma a proteger os indivíduos (JUNCZURA, 2012), requerendo, 

desse modo, a existência e a eficiência da política social como forma de combate à 

vulnerabilidade e ao risco social. 

1.2 – O papel da política social  

Neste momento, busca-se abordar que diante do quadro de vulnerabilidade social 

existente no escopo da sociedade é de suma importância a construção de uma política 

social que crie e reconheça a proteção social a partir da real constituição do território no 

qual esses sujeitos sociais que vivenciam as situações de vulnerabilidade social estão 

inseridos. 

Pretende-se, então, abordar os contrapontos construídos enquanto política para o 

combate da vulnerabilidade social. Assim, será apresentado o conceito de proteção 

social, de política social em sua abrangência geral, a política de seguridade social 

fazendo o recorte na política de Assistência Social em seus níveis de proteção social, 

bem como a criação da Política Nacional da Assistência Social, que veio com o objetivo 

de trazer respostas às situações da vulnerabilidade social a partir da proposta da 

territorialização. 

Entende-se por proteção social aquela que “não é somente a concessão de 

benefícios, mas uma condição básica para todos. A proteção social é a condição para 

formar uma sociedade de semelhantes, o que podemos chamar de democracia.” 

(BUCIANO, 2005, p. 187). Dessa forma, ser protegido é gozar de direitos, sendo o 

beneficiário participante ativo do processo de sua “reabilitação”.  

Castel (2005), ao definir proteção social, a diferencia em dois tipos: a proteção 

civil, que engloba a proteção direcionada aos bens e às pessoas em um estado de direito, 

e a proteção social, que engloba os riscos de doenças, acidentes, desemprego, a 

incapacidade de trabalho devido à idade, entre outros fatores. Portanto, para sentir-se 

protegido o indivíduo não pode se sentir suscetível a nenhuma eventualidade 

supracitada, mas sim sentir-se assegurado contra os fatores que o leva às situações de 
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vulnerabilidade e risco social, pois ao sentir-se vulnerável passa a viver na insegurança 

social. 

A insegurança social precisa ser combatida pela proteção social e pela 

participação desses sujeitos sociais para superação e reabilitação de sua condição de 

assegurado. Desse modo, percebe-se uma alta demanda por proteção social. No entanto, 

parte-se do princípio que os membros da sociedade que possuem propriedade privada 

não necessitam da proteção do Estado, pois conseguem por si mesmos assegurar a sua 

proteção; todavia os que dela necessitam são aqueles que não possuem propriedade 

privada.  

 

Nem todo membro da sociedade de indivíduos pode se assegurar, visto que 

uma significante parcela não possui propriedade que garanta a sua proteção. 

A esses sujeitos não proprietários o Estado garante um novo tipo de 

propriedade: a social, que diz respeito à proteção e ao direito da condição de 

trabalhador. (BUCIANO, 2005, p. 186) 

 

Nesse sentido, a propriedade social vem com o objetivo de reabilitar a classe não 

proprietária, a classe trabalhadora que, em seu cotidiano, vive as situações de 

vulnerabilidade que a conduzem às situações de risco, que as condiciona à necessidade 

de estar protegida por outrem, em virtude do modo em que se estrutura o modelo 

capitalista de produção. Logo, esses referidos sujeitos sociais não conseguem por si 

mesmos garantir a sua proteção social. Dessa forma, faz- se fundamental a proteção 

social oriunda das relações mais próximas, mas principalmente de uma proteção 

advinda do Estado com a finalidade de diminuir ou erradicar a dependência pelo 

alargamento dos direitos sociais. 

 A proteção social oferecida pelo Estado para atender às famílias e aos grupos 

sociais que estão em situação de vulnerabilidade social está contida em políticas sociais 

elaboradas a partir da lógica da Lei da Seguridade Social6, Lei nº 8.212, DE 24 DE 

                                                           

6 Esta Lei compreende a organização da Seguridade Social, estabelece o Plano de Custeio e “dispõe sobre 

a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências.” (BRASIL, 1991). 

As atividades voltadas à Seguridade Social devem seguir os princípios e diretrizes instituídos por esta lei. 

Sendo eles: “a) universalidade da cobertura e do atendimento; b) uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; c) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços; d) irredutibilidade do valor dos benefícios; e) equidade na forma de participação no 

custeio; f) diversidade da base de financiamento; g) caráter democrático e descentralizado da gestão 
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JULHO DE 1991, formada pelo tripé: Assistência Social, Previdência Social e Saúde. A 

lei reconhece a proteção de todas as políticas deste tripé como dever incontestável do 

Estado e direito dos cidadãos, elaborando os respectivos princípios e diretrizes para a 

execução das atividades pertencentes a cada política7.  

A Lei da Seguridade Social foi sancionada com o objetivo de compreender a 

Seguridade Social como a união das ações da sociedade e do poder público de forma 

integrada, com vistas a garantir o direito referente à saúde, à previdência e à assistência 

social. Possui a finalidade de igualar a qualidade da oferta dos serviços, independente da 

condição social do seu público, direcionando os serviços a todos os cidadãos. Esta lei 

também enfatiza o direito de participação que a população possui no custeio, na gestão 

administrativa e no controle das ações, bem como a gestão descentralizada e 

participativa. (BRASIL, 1991) 

Este trabalho fará o recorte na política da Assistência Social. Assim, a política de 

proteção oferecida pelo Estado, expressa pela Assistência Social, possui o caráter não 

contributivo, pois considera que os seus usuários são aqueles que dela necessitam. 

Dessa forma, esses usuários são os denominados pobres. As suas atividades voltam-se 

para oferta de serviços que atendam às necessidades básicas da população voltadas à 

proteção “à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa 

portadora de deficiência”. (BRASIL, 1991).   

Em 1993, a lei nº 8.742 estabelece a Lei Orgânica de Assistência Social8. Este 

reconhecimento legal expressa que existem direitos e deveres, ou seja, há o 

reconhecimento da Assistência Social como dever do Estado e direito de quem dela 

necessitar. Este marco legal possibilita uma ruptura da lógica de tutela9, logo, configura 

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

aposentados.” (BRASIL, 1991).  

7 Sendo assim, a Previdência possui caráter contributivo, buscando assegurar aos seus beneficiários os 

recursos necessários à manutenção econômica da vida dos indivíduos, respeitando os motivos a seguir: 

“motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de 

família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente (BRASIL, 1991). A Saúde 

possui caráter não contributivo e acesso universal, com serviços igualitários oferecidos a todos, com 

vistas a reduzir os riscos das doenças e das complicações das doenças, bem como a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, sendo priorizados os serviços voltados a prevenção da saúde (BRASIL, 1991).    

8 BRASIL, Presidência da República. Lei Orgânica da Assistência Social, Lei n° 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, publicada no DOU de 8 de dezembro de 2004. 

9  O termo tutela é utilizado por Sposati, 1998. 
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uma possibilidade para consolidação dos direitos sociais. Desse modo, “com a garantia 

de assistência pelo Estado, o indivíduo se libertou das “proteções próximas”, enquanto o 

Estado tornou-se seu principal suporte (provedor de proteções).” (BUCIANO, 2005, p. 

187).  

Desse modo, o Estado deve ser responsável pela proteção social e a faz por meio 

de políticas sociais. No caso da Assistência, o Estado se posiciona com a lógica de 

políticas, “de programas e serviços de proteção social básica ou especial.” 

(GONÇALVES & GUARÁ, 2010, p.13). Mesmo o Estado sendo o principal suporte, 

cabe ressaltar que os serviços que garantem a proteção social não estão fixados apenas 

no âmbito estatal, mas também estão compreendidos em ações de entidades sociais da 

rede privada (YAZBEK, 2006, p. 134) e nas relações familiares e também nas relações 

de comunidade fincadas no território de que o indivíduo faz uso. Desse modo, 

 

A proteção social não está circunscrita apenas ao âmbito do Estado e 

apresenta-se originariamente nas relações da família e comunidade. Não 

obstante, o Estado tem entre suas responsabilidades fundamentais a de 

oferecer políticas sociais que garantam a proteção social como direito e deve 

fazê-lo em conjunto com a sociedade promovendo ações que focalizam as 

pessoas, as famílias e os grupos sociais que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. (GONÇALVES & GUARÁ, 2010, p.14) 
 

Historicamente, o Estado oferece políticas frágeis, setoriais, que não ajudam a 

romper com o ciclo da pobreza, que não garantem a proteção social. Esses serviços só 

protegem parcialmente o indivíduo, trazendo uma suposta alienação da classe 

trabalhadora, não garantindo o acesso ao direito e à cidadania. Evidenciando políticas 

sociais parciais e fragmentadas, com ações sobrepostas, sendo capazes de proteger 

parcialmente os usuários. (GONÇALVES & GUARÁ, 2010) 

Dessa forma, política social deve objetivar o alcance da cidadania por meio do 

acesso ao direito e, portanto, ela deve ser compreendida para além das “condições de 

reprodução das condições de vida do trabalhador: são formas de realização de direitos 

sociais e, consequentemente, da cidadania.” (SPOSATI, 1998, p. 34). Assim, a política 

social não é apenas um mecanismo de aliviar as tensões geradas pela luta de classes por 

meio da despolitização e desmobilização da classe trabalhadora, mas também um 

espaço de manifestação de pensamentos e de interesses antagônicos, e pode expressar 
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aquisição de direitos da classe trabalhadora oriunda da luta da busca por melhores 

condições de vida e valorização de seu trabalho, assim a efetivação de sua cidadania, ou 

seja, alcançar por meio da ação do Estado a igualdade de direitos que deve ser garantida 

a todos os brasileiros.  

Assim, a assistência social deve ser compreendida “a partir da inserção nas 

relações de classe mediadas pelo Estado, através de sua prática. Portanto, a assistência 

diz respeito a uma modalidade de produção de bens e serviços a uma classe.” 

(SPOSATI, 1998, p. 58) 

 

Nas políticas sociais públicas a assistência é considerada pelo Estado como 

uma área específica de despesas governamental sob diferentes denominações 

como: assistência social, assistência geral, assistência comunitária, entre 

outras. Como isso, a assistência social tanto se qualifica como um 

subprograma de uma política de saúde, habitacional, educacional, como uma 

área específica da política social. (SPOSATI, 1998, p. 59).  

 

Dessa forma, o que caracteriza a ação do Estado enquanto assistência “é a 

destinação de fundo perdido à aplicação do recurso financeiro público. Com isso, os 

programas de assistência sociais seriam aqueles que operam com mercadorias10 e não só 

com serviços” (IDEM). Assim, as mercadorias às quais habitualmente os cidadãos têm 

acesso são um recurso para além de seu poder aquisitivo, ou seja, para além daquilo que 

é proporcionado por meio de sua renda. Assim, em uma perspectiva restrita, encontra-se 

a Assistência identificada como: 

 

A concessão de auxílios, financeiros ou em espécie, com que os profissionais 

ou voluntários buscam minorar o agravamento de uma situação particular de 

emergência, ou de agudização social. Possivelmente, nesta concepção 

restrita, a assistência seria a atenção a situações de risco, vulnerabilidade que 

agrava a já precária condição com que os segmentos mais pauperizados da 

população buscam subsistir. (SPOSATI, 1998, p. 55) 

 

Esta concepção é restrita, pois leva a assistência a se conformar como prestação 

de serviços materiais, ou seja, de mercadorias, com uma lógica de suprir as necessidades 

das pessoas em condição de pobreza. No entanto, não podemos deixar de evidenciar que 

a “A assistência tem dupla face: é a prestação de serviços e a ação socioeducativa.” 

                                                           
10 Termo utilizado por Spozati, 1998, com base na teoria de Marx.  
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(YASBEK, 2006, p. 141). SPOSATI (1998, p. 58) compreende que esses serviços 

produzidos pela assistência social possuem o conteúdo que ela chama de “serviço em si 

e seu componente educativo e ideológico. O serviço em si é o atendimento concreto a 

uma necessidade, e assim essa prática presente é um mecanismo de acesso aos 

segmentos mais espoliados da população”.  

Mesmo que as questões de sobrevivência sejam impulsionadoras para que os 

sujeitos busquem os serviços assistenciais, a busca por esses serviços não pode ser 

restrita ao plano material, ou seja, no âmbito da satisfação de suas necessidades de 

sobrevivência. Contudo, também deve levar em consideração que pela dimensão 

socioeducativa é possível receber instruções para conviver de uma melhor maneira 

dentro da sociedade. Enquanto o assistencialismo não favorece o protagonismo, a 

dimensão socioeducativa tem por objetivo “criar condições para que os subalternizados 

caminhem na direção de sua constituição como sujeitos”. (YAZBEK, 2006, p. 164).  

Desse modo, para constituição desses sujeitos, a assistência social, por meio dos 

profissionais que operam, deve criar formas que possibilitem a participação efetiva dos 

mesmos no que tange à gestão e ao controle de serviços que compõem esta política. 

Essa participação, assegurada em marcos legais anteriormente citados, contribuirá para 

ruptura da tutela nos programas, da visão de assistido, da benesse do Estado, uma vez 

que impulsiona o protagonismo da classe subalterna através do seu exercício 

participativo pautado na criticidade e na consciência de classe. Consciência essa que 

deve ser entendida como resultante do processo de acumulação e naturalização da 

pobreza e da exclusão social aos quais os sujeitos que compõem a classe trabalhadora 

estão submetidos. (YAZBEK, 2006).  

Através da atuação mediadora do serviço social o processo de extensão da 

cidadania dos subalternos é possibilitado, pois através das ações socioeducativas da 

assistência os subalternos conseguirão romper com a aparência que esconde a realidade 

e se unificarem enquanto classe, identificando os limites e as possibilidades para que 

sigam na luta por consolidação plena de sua cidadania.  

Ao dizer que a assistência social atende ao público mais pauperizado, e ao 

repassar serviços em forma de mercadoria, há a identificação da população usuária dos 

serviços da política de assistência social, e a mesma não é dirigida a pequenos grupos, 
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uma vez que se dirige ao público que possui as mais diversas demandas sociais 

provocadas pela estruturação sócio-política-econômica da sociedade. 

 Assim, a “a assistência se dirige à marginalidade social urbana causada pela 

insuficiência de renda, aspectos socioculturais e psicológicos, inter-relacionados numa 

causação circular cumulativa.” (SPOSATI, 1998, p. 62). A população usuária atendida 

pela assistência é caracterizada como marginal, pois é uma população que assim vive às 

margens da sociedade, formada por trabalhadores espoliados com remuneração 

insuficiente ou por aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Esta categoria pode 

ser vista, de uma maneira pejorativa aos direitos sociais, como incapaz de romper com a 

situação de pobreza em que está subjugada por conta dos freios que lhe foram postos 

pelo modo do capitalismo produzir “regressivamente”.  

Dessa forma, dada a necessidade de suprir as necessidades materiais, a prática da 

assistência ofertada pelo Estado é voltada para a “classe subalternizada”11, 

minimizadora de carências, utilizada para mediar e negociar o confronto oriunda da 

relação capital e trabalho, ou seja, o Estado assegura os interesses do capital e por 

consequência conforma a classe trabalhadora pelas políticas sociais. As políticas sociais 

configuram uma instância de mediação entre a população e o Estado, com uma lógica 

compensatória de carências. Assim, o Estado expressa a relação de forças, a relação de 

conflitos gerados pela desigualdade dos interesses da sociedade, é manifestado pela 

materialização da contrariedade nas relações. Neste contexto, fica claro que a ideia de 

classes está inserida na sociedade, o que não permite dissociar os grupos subalternos 

dos grupos dominantes.  

Assim, como afirma Yazbek (2006, p. 133), os serviços da assistência social 

“compreendem ações de ajuda imediata individualizada, em geral com características de 

pronto socorro social, que destinam aos demandatários recursos como cotas alimentares, 

medicamentos, auxílios financeiros e provisão de documentos, entre outros.” Neste 

caso, os serviços assistenciais oferecidos podem significar tutela, pois há um 

constrangimento da parte do usuário ao acessar a política, pois a vê como ajuda, e a 

mesma, por sua vez, reitera a subalternidade, pois coloca o usuário em condição de 

assistido. Ou seja: 

                                                           
11  Termo utilizado por Sposati. 
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“a assistência, apreendida como ajuda que recebem a contragosto e não como 

serviço a que tem direito reitera a condição de subalternidade em que vivem, 

confirma o poder do que oferece a assistência e, de alguma maneira, encobre 

a profunda injustiça da sociedade e de sua divisão.” (Yazbek, 2006, p. 140) 

 

  Esta assistência só é possível por meio do assistencial. Assim, o assistencial é 

visto como possibilidade de provisão material, e a compreensão da assistência social se 

dá a partir da lógica de ajudas imediatas voltadas para o atendimento emergencial, ajuda 

material concedida pelo Estado ou instituições privadas àqueles que necessitam, dada a 

existência das privações que foram postas a muitos indivíduos. 

A noção de ajuda envolta aos serviços socioassistenciais, evidencia “ações 

assistenciais rechaçadas enquanto reiteram a tutela e não ajudam a romper com o ciclo 

da pobreza.” (SPOSATI, 1998, p. 56). Assim sendo, caracterizar os serviços da 

assistência “como benesse significa entendê-los como uma prática que “não obriga o 

trabalho de outra parte”. Ou seja, em que o “assistido” se vale de uma mercadoria quase 

que numa prática de sinecura.” (SPOSATI, 1998, p. 58).  

Essa gratuidade traz em si um sentido de serviço público como benfeitoria do 

Estado e descaracteriza a luta de classes, além de descaracterizar a assistência social 

como um campo de responsabilidade do Estado, que deve assegurar o direito do cidadão 

que dela necessita usufruir. O Estado é quem deve assegurar este serviço, uma vez que 

“O Estado, pela própria historicização das necessidades sociais, passa a assumir novos 

encargos frente a sociedade. Torna-se, cada vez mais, um agente produtor e organizador 

das desigualdades e do espaço de confronto.” (SPOSATI, 1998, p. 63).  

Isso evidencia a fundamentalidade dos serviços do Estado para garantir a 

sobrevivência da classe dominada, mas ainda insuficientes para atender o indivíduo, 

pois só atendem às suas necessidades básicas e garantem a reprodução da classe 

trabalhadora, tendo uma atuação voltada aos interesses da classe dominante, ou seja, 

atendendo à classe “espoliada”, mas sem colocar em xeque os interesses do capital, 

reduzindo ou minimizando, assim, os conflitos gerados na relação capital e trabalho.  

Desse modo, há a presença de uma ideologia para trazer a alienação dos 

subalternos, uma vez que a alienação faz parte da ideologia do capitalismo para que a 
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acumulação seja resguardada, pois, por estarem alienados face ao capitalismo, os 

indivíduos não conseguem perceber sua real condição e suas possibilidades de 

enfrentamento da realidade que o capitalismo impõe aos trabalhadores e aos sobrantes 

do trabalho, bem como não percebem a possibilidade de desenvolverem-se no sentido 

social, assim não identificam que suas demandas são comuns por justamente não serem 

produzidas de maneira individual, mas sim na vida social, cabendo luta coletiva da 

ampliação de direitos e ruptura da subalternidade. 

 

A alienação dos subalternos aparece como uma resultante do controle e da 

subordinação do homem à trama das relações constitutivas da ordem 

capitalista e se expressa no não-reconhecimento dos indivíduos em um 

mundo que eles mesmo criam. Assim, a alienação reduz o indivíduo a um 

objeto que confere a outros, decisões sobre sua própria vida. (YAZBEK, 

2006, p. 80) 

 

Na dimensão da pobreza, a alienação é causada na dimensão espiritual, pois a 

mesma faz com que os indivíduos subalternizados e excluídos da divisão da riqueza 

socialmente produzida também sejam excluídos do direito de deterem o “conhecimento 

necessário para compreender a sociedade em que vivem e as circunstâncias em que se 

encontram” (Yasbek, 2006, p. 155). Assim, esses sujeitos, despolitizados, alienados e 

sem autonomia, se tornam executores de atitudes e de decisões que os outros tomaram e 

traçaram sobre sua própria vida, perdendo sua identidade e autonomia.  

Pelo fato de os serviços oferecidos pelo Estado não possuírem um caráter 

emancipatório de impulso e acesso às melhores condições de vida e de salários que essa 

população reivindica, evidencia-se a procura dos direitos acessados pela assistência 

social, satisfazendo minimamente as suas necessidades de sobrevivência, criando uma 

relação de dependência a esses benefícios. Portanto, “quando se trata de usuários de 

serviços assistenciais, o que se constata muitas vezes é uma dependência quase que 

exclusiva dos serviços sociais públicos em suas estratégias para sobreviver” (YAZBEK, 

2006, p. 133). 

Este caráter satisfatório de carência e não emancipatório, que gera dependência 

pela política social pública, pode produzir a alienação, tornando o usuário da política 

pública um “cliente”, reforçando a lógica de benevolência do Estado e não trabalhando 

a sua autonomia. Mas a política social também pode produzir, por meio da busca pela 
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qualidade dos serviços e de ampliação de acesso aos direitos, um reconhecimento do 

protagonismo, do direito, do indivíduo em sua totalidade. Isso pode refletir na 

desconstrução das ações assistenciais focalizadas, pautadas no imediatismo, que visam 

suprir emergencialmente apenas as necessidades dos sujeitos que reiteram a tutela. 

Assim sendo, para romper com a “cultura de tutela” que existe na assistência 

social, é necessário que os assistentes sociais impulsionem o protagonismo dos 

cidadãos, para que a classe que vive do trabalho possa reelaborar as suas determinações 

pautadas em sua própria vontade, o que reflete a ampliação da cidadania, colocando-se 

em condição de sujeitos políticos na busca por seus direitos e assim avançar na 

superação de sua condição de subalterno e de vulnerável, uma vez que a desigualdade 

social não significa ausência de cidadania. 

Assim, a classe trabalhadora deve lutar para que o Estado reconheça suas 

demandas como originárias de um processo sociohistórico, portanto, estrutural, para que 

reconheça a sua necessidade de intervenção na medida em que reconhece que a pobreza 

não é gerada pela ineficiência do indivíduo em satisfazer às suas necessidades e em 

proporcionar a si mesmo qualidade de vida, mas sim na forma em que a pobreza é 

gerada, por conta da maneira com que é feita a gestão da riqueza socialmente produzida.  

 

Assim, à medida que a pauperização passa a ser reconhecida como coletiva e 

não individual, institucionaliza-se o fornecimento desses “objetos externos”, 

através de serviços e outras formas coletivas ou impessoais para a satisfação 

das necessidades básicas do trabalhador.  (YASBEK, 2006, p. 61) 

 

Neste contexto, devem-se considerar os processos que privilegiam a participação 

política dos indivíduos, logo, deve-se considerar “os processos que tornam o cliente um 

agente participativo e, com isso, em mobilização para ascensão social.” (SPOSATI, 

1998, p. 56). Assim, fica claro que a assistência em sua vertente de mobilização social, 

ou seja, em seu papel de transição e da possibilidade de transição de indivíduos e 

grupos sociais de uma classe social para outra, é ineficiente, uma vez que suas ações 

assistenciais neste direcionamento são rebatidas e repetidas, o que não possibilita 

romper com a pobreza, o que evidencia o seu atendimento às camadas mais pobres, 

executando a função de provedora de serviços. 
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Ainda nessa concepção, a ênfase dos programas assistenciais não deve se dar 

na provisão da necessidade, mas sim na adoção de um “sistema moderno”  

fugindo do “assistencialismo tradicional”, ou seja, adotar uma modelo de 

promoção social. (SPOSATI, 1998, p. 62) 

 

Desse modo, os programas assistenciais devem adotar um modelo de 

atendimento que vise à promoção da cidadania, ao desenvolvimento da sociedade, ao 

atendimento do indivíduo e não apenas da sua necessidade, que amplie o acesso aos 

serviços, um atendimento que traga ao indivíduo “excluído” a segurança de estar 

protegido, que é a verdadeira lógica da proteção social. 

 Partindo da premissa, fica claro que a política de assistência social, 

 

Ao se ocupar das vulnerabilidades e dos riscos que os indivíduos ou famílias 

enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida, em decorrência de imposições 

sociais, econômicas e políticas e de ofensas à dignidade humana, entende que 

a proteção garantida pela assistência social não deve se restringir apenas à 

mitigação das condições de pobreza, mas também afiançar seguranças 

sociais. (...) Função protetiva tem como objetivo a preservação da vida, para 

que não ocorra destruição e os indivíduos não entrem em situação de 

vulnerabilidade. Desse modo, as ações devem ser executadas antes, para que 

possam prevenir e prover seguranças sociais, por meio de serviços e 

benefícios que visem à prevenção, ao enfrentamento de situações de 

vulnerabilidade e risco e à proteção social. (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p.  

163) 

 

A política de assistência social tem o dever de assegurar a proteção social, tendo 

como público os indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. Desse modo, 

as vulnerabilidades e os riscos não são provados apenas pela pobreza, mas também por 

fatores culturais, sociais e históricos, uma vez que são várias as situações que 

configuram o seu quadro. Desse modo, só o aliviamento da pobreza não constitui o 

enfrentamento pleno das condições de vulnerabilidade e risco social. 

 Assim, a política de Assistência Social, em sua função protetiva, está 

relacionada “à capacidade de respostas qualificadas às necessidades dos que se 

encontram desprotegidos” (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 163). Logo, a mesma deve 

dispor de serviços e benefícios preventivos e protetivos para que ao indivíduo seja 

assegurado o direito de não apenas sobreviver, mas de viver com dignidade, como reza 

a Constituição Federal do Brasil de 1988.  
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Dessa forma, para delinear a maneira correta de se fazer a cumprir a função 

protetiva da política de assistência, e de que forma devem ser enfrentados a 

vulnerabilidade social e o risco, “torna-se necessário conhecer o território, pois é nele 

que se desenvolvem as carências, as potencialidades e os mecanismos de proteção 

social.” (IDEM). E é no território que a política se constitui, quanto à investigação do 

território, para elaboração da política de assistência social.  

 

Restam ainda grandes desafios que carecem de investigação e 

aprofundamento no que se refere à materialização dessa política na sociedade 

brasileira, que é tão complexa quando se leva em conta seus 5.564 

municípios, localizados em territórios tão diversos. (ALVES; SEMZEZEM, 

2000, p. 163)  

 

Assim, os desafios são postos à medida que se entende que o Brasil é um país 

com grande extensão territorial, dividido em cinco regiões, pois cada local possui uma 

economia, uma história, uma cultura, uma dimensão estrutural que devem ser 

consideradas basilares para a elaboração de políticas sociais, ou seja, deve-se considerar 

a diversidade dos territórios e diante da realidade de cada um efetuar a elaboração das 

políticas para irem direcionadas às necessidades sociais específicas de cada território, 

pois essas necessidades podem provocar os riscos sociais que levam às situações de 

vulnerabilidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPÍTULO II – A TERRITORIALIDADE/TERRITORIALIZAÇÃO COMO 

FUNDAMENTO DA AÇÃO CONCRETA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E OS GANHOS PARA AÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

2.1 – A PNAS em sua lógica de territorialização – Avanços, dificuldades e 

vantagens dessa lógica 

 

A concepção de territorialidade fundamenta as políticas da assistência social, 

sendo reforçada pela dinâmica da descentralização. Dessa forma, a perspectiva de 

territorialidade/territorialização foi incorporada ao movimento de descentralização da 

política pública, e assim assumiu um papel preponderante na política de assistência 

social. A Política Nacional da Assistência Social afirma que “a concepção da assistência 

social como política pública tem como principais pressupostos a territorialização, a 

descentralização e a intersetorialidade.” (PNAS, 2004, p. 28). Tendo a finalidade de, por 

meio da sua operacionalização embasada na territorialização, romper com a 

fragmentação das ações oferecidas por esta política, considerando os desafios do 

cotidiano. Assim sendo, 

 

A Política Nacional de Assistência Social caracterizará os municípios 

brasileiros de acordo com seu porte demográfico associado aos indicadores 

socioterritoriais disponíveis a partir dos dados censitários do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – 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. 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. (...) 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 porte utilizada pelo IBGE agregando-se outras 

referências de análise realizadas pelo Centro de Estudos das Desigualdades 

Socioterritoriais, bem como pelo Centro de Estudos da Metrópole sobre 

desigualdades intraurbanas e o contexto específico das metrópoles. (PNAS, 

2004, p. 29) 
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Durante anos, as desigualdades e diferenças territoriais entre as cidades e o 

interior das mesmas foram desconsideradas durante a formulação das políticas sociais. 

No entanto, após a Constituição de 1988, a descentralização político-administrativa veio 

como diretriz para a política de Assistência Social no Brasil. (LOUGON et al., 2007).  

Dessa forma, entende-se descentralização como “exigência estratégica a fim de alcançar 

o desenvolvimento da justiça social, por meio da implementação de ações em nível 

local, traduzindo, dessa forma, a ideia de avanço democrático, elemento fundamental da 

reforma do Estado”. (BERRO, 2003, p. 67) 

Esta diretriz trouxe para os municípios a necessidade da consecução de políticas 

sociais voltadas para a preocupação de pensar e tratar necessidades específicas de cada 

território com vistas a combater a desigualdade social e a vulnerabilidade social. Trouxe 

também a possibilidade de se fazer a gestão das políticas voltadas ao território, o que 

traz uma modificação da relação do Estado com a sociedade, uma vez que a 

descentralização possibilita trazer o poder público para perto da população por meio de 

seus agentes e instituições fortalecendo a ação de ambos, dentre os tais: o assistente 

social e os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS’s, sobretudo 

privilegiando a universalização da proteção social. Pois a “a territorialização só se 

efetivará aliada a outras diretrizes – da descentralização político-administrativa e da 

municipalização (...) poderão contribuir para o efetivo exercício da cidadania nos 

municípios, pois consideramos que os mesmos são espaços prioritários para que os 

cidadãos fiscalizem e exercitem o controle social dos programas e projetos 

implementados.” (LOUGON et al., 2007, p. 4). Assim sendo, evidencia-se a  

 

Descentralização efetiva com transferência de poder de decisão, de 

competências e de recursos, e com autonomia das administrações dos micro 

espaços na elaboração de diagnósticos sociais, diretrizes, metodologias, 

formulação, implementação, execução, monitoramento, avaliação e sistema 

de informação das ações definidas, com garantias de canais de participação 

local. Pois esse processo ganha consistência quando a população assume 

papel ativo na reestruturação. (PNAS, 2004, p. 27) 

 

Esta proposta de municipalização da assistência social possibilita a tomada de 

decisão mais próxima da realidade social ou local, já que a demanda é inerente ao local 

e suas ações de enfrentamento podem ser construídas a partir da territorialização, 

considerando a heterogeneidade e desigualdade socioterritorial, ou seja, considerando 
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também as características demográficas, geográficas, sociais e culturais. Assim sendo, 

“ao invés de metas setoriais a partir de demandas ou necessidades genéricas, trata-se de 

identificar os problemas concretos, as potencialidades e as soluções, a partir de recortes 

territoriais” (Brasil, 2004, p. 37). 

Dessa forma, observa-se que esta proposta de municipalização é expressão da 

proposta de descentralização trazida pela Constituição Brasileira de 1988, visando 

romper o padrão de centralizador de política social para valorizar o descentralizado, 

tendo por base a territorialização e sendo incorporada pela PNAS em 2004. Assim 

sendo,  

 

Com a Política Nacional de Assistência Social de 2004 – PNAS 2004, o 

tratamento relativo a território adquiriu um outro status e a perspectiva sócio 

territorial passou a ser assumida como um dos eixos estruturantes 

incorporados a essa política pública. Em decorrência dessa definição, foram 

concebidos os Centros de Referência de Assistência Social, situados nos 

territórios em que havia, e ainda há, registro de vulnerabilidade e risco social. 

(SANTOS; BARROS, 2011, p. 1) 

 

Logo, na política de assistência a perspectiva socioterritorial é vista como 

possibilidade de maior alcance dos usuários ampliando a proteção social. Esta 

perspectiva é abordada pela PNAS como “reconhecimento de que para além das 

demandas setoriais e segmentadas, o chão onde se encontram e se movimentam setores 

e segmentos faz a diferença no manejo da própria política, significando considerar as 

desigualdades socioterritoriais da sua configuração” (PNAS, 2004, p. 14).  

 Também aborda a necessidade de “relacionar as pessoas e seus territórios, no 

caso os municípios que, do ponto de vista federal, são a menor escala administrativa 

governamental. O município, por sua vez, poderá ter territorialização intraurbana, já na 

condição de outra totalidade que não é a nação” (PNAS, 2004, p. 15). Não podendo 

esquecer que 

 

Ao agir nas capilaridades dos territórios e se confrontar com a dinâmica do 

real, no campo das informações, essa política inaugura uma outra perspectiva 

de análise ao tornar visíveis aqueles setores da sociedade brasileira, 

tradicionalmente tidos como invisíveis ou excluídos das estatísticas – 

população em situação de rua, adolescentes em conflito com a lei, indígenas, 

quilombolas, idosos, pessoas com deficiência (PNAS, 2004, p. 16). 

 

Para materializar a perspectiva de territorialização e para atuar diretamente nos 

territórios, a PNAS instrui a criação dos Centros de Referência de Assistência Social 
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dentro dos territórios de incidência de risco social e vulnerabilidade social. Dessa forma, 

cabe aos CRAS’s os serviços voltados à Proteção Social Básica atendendo às famílias 

que vivem nos territórios de vulnerabilidade definidos a “partir de indicadores 

estabelecidos por órgão federal, pactuados e deliberados”, oferendo “o serviço de 

acompanhamento de grupos territoriais até 5.000 famílias sob situação de 

vulnerabilidade, em núcleos de até 20.000 habitantes” (NOB/SUAS, 2005). O CRAS 

inserido no território significa a presença do Estado no território visando ao seu 

fortalecimento. 

 

Nessa perspectiva é que se insere o território como um elemento essencial 

para se pensar a efetivação do acesso à proteção social básica e especial, por 

meio dos serviços socioassistenciais, como por exemplo, os CRAS nos 

territórios, possibilitando a proximidade do poder público nesses lugares, ou 

seja, é o reconhecimento do território enquanto: vida, por isso a necessita de 

proteção para a sua existência. A partir de 2004 com aprovação da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS – em 2005 e com a regulação do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS –, houve a (re) definição das 

regulações. Ambas trouxeram avanços e reafirmaram os princípios e 

diretrizes da LOAS, e segundo o MDS (2007) isso exigiu redefinições 

teóricas na assistência social com ênfase na matricialidade familiar, na 

dimensão socioterritorial, nos serviços socioassistenciais e nos modos de 

estruturação hierarquizada da proteção básica e especial. (KOGA; ALVES, 

s/d, p. 7) 

 

Os CRAS evidenciam a perspectiva socioterritorial na política de assistência 

social. Portanto, “estar no território é além de uma estrutura física, significa muito mais 

do que um espaço geográfico, é a mobilidade do CRAS enquanto efetivação do acesso à 

proteção social.” (KOGA; ALVES, s/d, p. 7, grifo dos autores). Portanto, o CRAS, por 

conta de sua representação pelo poder público e sua ação direta com os usuários, deve 

compreender as relações estabelecidas para o território e nos territórios pensando-os 

junto à população, o que vislumbra a sua vertente de responsável pelo acesso à proteção 

social básica e pela articulação da rede socioassistencial. 

 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública 

estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela 

organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos 

municípios e DF. Dada a sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como 

principal porta de entrada no SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o 

acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social e de 

assistência social. (BRASIL, 2009, p. 9). 

 

Logo, cabe ao CRAS atuar de forma direta na execução dos serviços de proteção 

básica, bem como organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais locais da 
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política de assistência social, uma vez que o mesmo é uma unidade pública estatal de 

base territorial. Sua atuação volta-se a famílias e indivíduos em seu contexto 

comunitário, visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário, visando à 

superação do reconhecimento apenas do modelo de família nuclear, facilitando a 

compreensão dos diversos arranjos familiares, tendo como base as funções básicas12 que 

todas as famílias devem ter. Sendo também, dessa forma, responsável pela oferta do 

Programa de Atenção Integral às Famílias – PAIF com referência territorializada 

valorizando as diferenças e particularidades presentes nas famílias, culturas em 

diferentes contextos familiares promovendo os vínculos familiares. (PNAS, 2004) 

Dessa forma, está posto ao Serviço Social o desafio de lançar mão da 

perspectiva de territorialização, para se obter e pensar formas criativas de políticas 

públicas articuladas e territorializadas para cada território, o que demanda manipular as 

potencialidades contidas nas relações sociais e nos processos de poder de cada território. 

Isso porque, no Brasil, a intervenção sobre a questão social se dá por meio de políticas 

públicas, e para tanto é necessário democratizar e potencializar o acesso a ela, bem 

como as relações com o poder público, com vistas a suprimir as desigualdades 

socioterritoriais considerando as singularidades e diversidades locais e dando 

importância à ação política. (ANDRADE, 2009) 

 

Considerando a alta densidade populacional do país e, ao mesmo tempo, seu 

alto grau de heterogeneidade e desigualdade socioterritorial presentes entre 

os seus 5.561 municípios, a vertente territorial faz-se urgente e necessária na 

Política Nacional de Assistência Social. Ou seja, o princípio da 

homogeneidade por segmentos na definição de prioridades de serviços, 

programas e projetos torna-se insuficiente frente às demandas de uma 

realidade marcada pela alta desigualdade social. Exige-se agregar ao 

conhecimento da realidade a dinâmica demográfica associada à dinâmica 

socioterritorial em curso. Também, considerando que muitos dos resultados 

das ações da política de assistência social impactam em outras políticas 

sociais e vice-versa, é imperioso construir ações territorialmente definidas, 

juntamente com estas políticas.  (PNAS, 2004, p. 27) 

 

Assim, fica claro que cabe ao Serviço Social, por meio da mediação dos 

assistentes sociais, principalmente os atuantes na Política de Assistência Social, buscar 

produzir políticas sociais fundamentadas na lógica do território como ator; significa 

respeitar as diferenças locais, uma vez que cada território possui diferentes fragilidades 

e potencialidades, ou seja, diferentes contextos políticos, e também significa respeitar as 

                                                           
12 Funções básicas da família: “prover a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-se como 

referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal, além de ser mediadora das 

relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado.” (PNAS, 2004, p. 20) 
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relações sociais imbricadas sobre este chão. Uma vez que “temos no Brasil uma 

conformação territorial que por si só comporta diversas classificações, constituídas de 

diversificados contextos políticos, econômicos e culturais que variam de uma cidade 

para outra”. (ANDRADE, 2009)  

Isso evidencia que cabe ao CRAS fazer o levantamento de informações acerca 

do território para assim subsidiar a construção das políticas sociais que atuam na 

proteção social, para assim tentar romper com o ciclo da vulnerabilidade e riscos 

sociais, em que tal prática se coloca como função do assistente social junto à 

participação política desses sujeitos sociais que fazem uso da política social. Função do 

profissional do Serviço Social atuante no referido equipamento da assistência social 

juntamente com os demais profissionais que compõem a equipe, uma vez que ninguém 

melhor que o usuário da política pública para conhecer suas necessidades e 

potencialidades e ninguém melhor que o assistente social para “interpretá-las”, 

elucidado pelo seu conhecimento teórioco-metodógico-prático obtido através da sua 

formação no Serviço Social Contemporâneo (dialética marxista). Logo, 

 

a equipe do CRAS deve prestar informação e orientação para a população de 

sua área de abrangência, bem como articular-se com a rede de proteção social 

local no que se refere aos direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço 

de vigilância da exclusão social na produção, sistematização e divulgação de 

indicadores da área de abrangência do CRAS em conexão com outros 

territórios. Realiza ainda, sob orientação do gestor municipal de Assistência 

Social, o mapeamento e a organização da rede socioassistencial de proteção 

básica e promove a inserção das famílias nos serviços de assistência social 

local. Promove também o encaminhamento da população local para as 

demais políticas públicas e sociais possibilitando o desenvolvimento de ações 

intersetoriais que visem a sustentabilidade, de forma a romper com o ciclo de 

reprodução intergeracional do processo de exclusão social, e evitar que estas 

famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em situações de 

vulnerabilidades e riscos. (PNAS, 2004, p. 20) 

 

 Dessa forma, a partir dessa lógica de atendimento às demandas sociais a partir 

da dinâmica socioterritorial que compõe o Brasil, intermediado pelo trabalho do 

assistente social é possível construir e distribuir políticas públicas por meio de projetos 

e programas para atender adequadamente às demandas peculiares de cada população 

sobre as díspares demarcações do território. Logo, políticas públicas que rompam com o 

legado assistencialista e com as políticas focalizadas para os segmentos, mas como 

estratégia para superação da vulnerabilidade social, bem como a eficácia dos 
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investimentos do poder público, a preservação da identidade local e a potencialidade do 

protagonismo do usuário, bem como o fortalecimento da cidadania, uma vez que 

 

Atuar neste parâmetro territorial pressupõe romper com velhas práticas, 

considerando as características sociais brasileiras em sua singularidade, 

entender os desafios cotidianos e a dinâmica territorial brasileira. Tais 

características cotidianas dos usuários da Assistência Social expressam um 

mosaico de situações que revelam negação dos direitos e da cidadania, que 

divide a sociedade em dois contextos: o mundo dos direitos e o mundo dos 

favores. (ANDRADE, 2009, p. 130) 

 
 

 

Para a compreensão da vulnerabilidade social é necessário entender a 

perspectiva do acesso ao direito, pois, como foi visto, a vulnerabilidade vai muito além 

que um resultado de expressão da pobreza; ela representa o não acesso aos bens e 

serviços que garantem a proteção social por muitas vezes os indivíduos apresentarem 

diferentes necessidades por vivem diferentes lugares, ou seja, em diferentes territórios, 

ficando, assim, restrito o exercício da cidadania. Logo, percebe-se a relação que a 

vulnerabilidade tem com o lugar que os indivíduos ocupam, e vale ressaltar que tal 

problematização não tem por finalidade excluir os outros fatores estruturantes 

causadores da vulnerabilidade social. 

É no território que se dá a compreensão das vulnerabilidades sociais. O território é o 

espaço onde se concretizam as políticas sociais, ou seja, do exercício da vida, da 

cidadania. Desse modo, ele compreende as relações de solidariedade, econômicas e de 

poder, bem como as expectativas da população. Portanto, permeando esta discussão, é 

necessário englobar a discussão acerca do território e como se constitui o território 

vivido pelos sujeitos sociais. 

A discussão sobre território defendida neste trabalho não levará em consideração o 

território apenas como território físico – geograficamente dividido, um espaço 

geográfico13, como um recorte de terra feito num espaço onde o mesmo é meramente 

ocupado por pessoas, como um espaço que não abarca as contradições oriundas do 

modo de produção capitalista, como um espaço que não considera as desigualdades 

sociais e diferenças existentes entre a cidade e o interior. 

 A compreensão se dará em torno de um espaço que imprime desafios à proteção 

social, cujo objetivo da política em questão deve ser o de incluir na Proteção Social os 

                                                           
13 Termo utilizado por KOGA, Dirce & ALVES, Vanice, em seu artigo publicado pela Revista Serviço 

Social e Saúde, Campinas: UNICAMP, 2010. 
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que estão excluídos historicamente da Proteção Social – função do Estado e direito de 

quem dela precisar, segundo a Constituição de 1988. Logo, a discussão se dará em torno 

da concepção de território como um espaço de potencialidades e fragilidades de uma 

população específica, um campo social14, lugar de relações sociais, humanas e com a 

natureza. Um espaço demarcado pela existência de desigualdades e de vulnerabilidades 

sociais geradas por consequências e como expressão do modo de produção capitalista – 

que gera o aprofundamento da questão social. 

Assim sendo, a pesquisa terá o enfoque da Geografia Humanista, reconhecendo 

que o território só faz sentido como categoria de análise quando se inclui a ele as 

pessoas que dele fazem uso e também as dimensões políticas, econômicas, sociais e 

culturais que envolvem a vida humana. Dessa forma, considera-se o território como 

 

uma proposta de construção de uma reflexão, no contraponto com o espaço, 

numa correspondência direta dos homens e dos lugares, cuja territorialidade 

se constitui como elemento da identidade sociolocal. (...) dos efeitos do 

território sobre os mecanismos de solidariedade pública e privada através dos 

atributos e relações que as famílias estabelecem em seus percursos, em sua 

busca de proteção. (AZEREDO, 2015, p. 18) 

 

Para definir território, foram escolhidos muitos autores que refletem sobre a 

geografia humana, no entanto dá-se ênfase a Milton Santos15, uma vez que ele foi um 

                                                           
14 Termo utilizado por KOGA, Dirce & ALVES, Vanice, em seu artigo publicado pela Revista Serviço 

Social e Saúde, Campinas: UNICAMP, 2010. 
15 Milton Almeida dos Santos, nascido em Brotas de Macaúbas – Bahia, Brasil, no dia 03 de maio de 

1926. Seus pais eram professores do ensino primário; família de classe média. Graduou-se em Direito 

pela Universidade Federal da Bahia, em 1948. Foi professor em Salvador e depois em Ilhéus, onde foi 

editorialista do jornal “A Tarde”. Casou-se, teve dois filhos. Doutorou-se em Geografia pela Université de 

Strasbourg na França, em 1958. Durante suas viagens, escrevia e publicava os seus livros. Professor de 

Geografia Humana nas mais diversas universidades federais do Brasil (1956-1957). Em 1964, por conta 

do Golpe militar, Milton foi preso e depois exilado. Assim, foi lecionar na França.  Mestre de 

conferências internacionais sobre Geografia Humana (1964-1968). Professor de Geografia na França 

(1967-1971). Diretor, Opção Organização do Território e Planificação Regional, IEDES, Université de 

Paris, 1968-1971. Diretor, Grupo de Pesquisa, Organização do Território, IEDES, Université de Paris, 

1968-1971.  Professor no Peru, na Venezuela e nos EUA (1970-1975). Nos EUA, intensificou a sua vida 

de pesquisador (1975-1976). Durante o período de 1964-1977, Milton tornou-se um pesquisador viajante; 

viajou internacionalmente buscando a direção para a teorização em Geografia, onde aproveitava as mais 

ricas bibliotecas das universidades. Retornou para o Brasil, trazendo a sua obra "Por uma Geografia 

Nova", onde a mesma fomentou a discussão da Geografia no país (1977). Foi professor e consultor 

esporadicamente até 1979. Foi professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979-1983). 

Professor definitivo na Universidade de São Paulo (1984). Recebeu o Prêmio Vautrim Lud, considerado 

"o Nobel da Geografia" (1994). Professor oficial na Universidade Federal da Bahia (1995). Aposentou-se 

compulsoriamente. Assim, continuou ativamente com os seus trabalhos até o findar de sua vida, na qual 

ao longo da mesma, recebeu honra aos seus méritos. A Natureza do Espaço foi considerada a maior obra 

do referido autor (1996), seguida de Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
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geógrafo que desenvolveu uma reflexão sobre o território e, por isso, possui muita 

relevância dentro das políticas públicas da Assistência Social, pois o mesmo  trouxe um 

novo olhar a partir da defesa da importância de estudar o território e os indivíduos que 

dele fazem uso. Sua teoria diz que o território em si não é um conceito, mas afirma que 

há um “território usado”, pois só fará sentido na análise social o conceito de território 

que leva em consideração os elementos que estão dentro dele e os atores que o utilizam. 

Ele diz que cada cidade vai recriar seus valores culturais, línguas, etnias, dialetos, 

problemas, regiões, formas de alimentação, vestimentas, ideologias e utopias, refletindo 

a sociedade global. Logo, 

 

O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito 

utilizável para análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a 

partir do momento em o pensamos juntamente com os atores que dele se 

utilizam. A globalização amplia a importância desse conceito. Em parte por 

causa da competitividade, cujo exercício, levando a uma busca desesperada 

de uma maior produtividade, depende de condições oferecidas nos lugares da 

produção, nos lugares da circulação, nos lugares do consumo. (SANTOS et 

al., 2000, p. 22) 

 

Esse autor prioriza e utiliza o termo “território usado”, por compreender o “chão 

mais a identidade” dos sujeitos que dele fazem uso e não apenas território como um 

pedaço de terra sem história e sem significado. Ou seja, o território usado leva em 

consideração o lugar e sua história, e, assim, suas características socioeconômicas e 

                                                                                                                                                                          
universal (2000). Sua última obra publicada foi O País distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania 

(2002).  Milton Santos morreu aos 75 anos, em 24/05/2001, deixando como legado à sociedade as suas 

obras e atividades. Deixando assim, suas digitais em forma de um marco nos estudos da Geografia no 

Brasil. Ao longo de sua vida, Milton defendeu a discussão de que a pobreza não é natural, bem como a 

desigualdade social, mas sim a materialização do resultado de como a riqueza é produzida. E que para 

combatê-la os pensadores deveriam pensar uma maneira de o dinheiro não ser mais o centro do mundo, 

assim pensar uma nova maneira de organização da vida, da economia, de produzir e de consumir, onde 

haja solidariedade humana e o capitalismo não impere. Assim sendo, Milton Santos tem uma trajetória 

dentro da Geografia e ajudou a construir a geografia brasileira. Foi pesquisador, mestre, geógrafo, e 

dentro da sua categoria tornou-se o maior destaque; como exemplo disso tem-se a premiação recebida 

pelo mesmo, o Nobel da Geografia. Ele discutiu os estudos ligados ao terceiro mundo, as desigualdades 

sociais, as dinâmicas capitalistas e também fez abordagens sobre os territórios e lugar, e também sobre o 

processo da globalização que acontece em âmbito mundial como produtora de perversidades. Assim, ele 

traz um novo olhar à Geografia, pois em vez de ficar discutindo a geografia física apenas, ele se detém a 

discutir por meio de pesquisas: as cidades, as populações seu movimento migratório, sobre a importância 

do lugar e do território para o homem (fundamental à vida humana), estudou os pobres, e esse novo olhar 

dá destaque às suas construções. Publicou mais de 40 livros. Algumas de suas principais obras são: Por 

uma Geografia Nova (1978), O Espaço Dividido (1978), A pobreza urbana (1978), A Natureza do Espaço 

(1996), Pensando o espaço do homem (1982), A urbanização desigual (1980), Território e Sociedade 

(2000), O Brasil: território e sociedade no início do século XXI (2001), O País distorcido: o Brasil, a 

globalização e a cidadania (2002). HÉLÈNE, Marie. Milton Santos biografia. Disponível em: < 

http://miltonsantos.com.br/site/biografia/>. Acesso em: 03 de novembro de 2016. 

http://miltonsantos.com.br/site/biografia/
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culturais. Esta visão também considera “a movimentação de seus atores, os vínculos 

existentes e potenciais; além das condições para desencadear e fortalecer uma dinâmica 

de empoderamento (WALLERSTEIN apud SILVA; JUNCÁ, 2012, p. 33) 

Cada população faz diferente uso do lugar em que vive, fazendo com que este 

espaço não se constitua apenas em um espaço geograficamente delimitado, mas sim 

originando diferentes conceitos de território a partir das relações sociais firmadas nele. 

Ou seja, “o território é produto da organização social” (SAQUET, 2007, p. 83). É como 

uma construção histórica, construído na dinâmica da vivência da população, no 

cotidiano das pessoas que o utilizam e não como um espaço limitado dentro da 

Geografia.  Logo, 

 

O chão e suas circunstâncias deixam de ser um dado natural e tornam-se uma 

construção humana. Neste sentido afirmo que, sobre a topografia da natureza 

ergue-se uma topografia social, ela incorpora a concretude de condições e 

acessos como dois elementos imbrincados mutuamente e dependentes. Já não 

se está simplesmente falando de um lugar como vazio, mas do resultado da 

ocupação e da ação dos sujeitos cidadãos, ou quase cidadãos. (KOGA, apud 

SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 161). 

 

Desse modo, evidencia-se a importância do território através do seu uso, uma 

vez que o chão, o solo, é o palco, é a base para as relações sociais, onde ambos são 

interdependentes, são influenciados e geram influência mútua. O que evidencia que os 

indivíduos, ao serem inseridos “em territórios demarcados pela pobreza, material e 

simbólica, contribuem para o agravamento e reprodução de suas condições 

vulneráveis.” (AZEREDO, 2015, p. 15) 

Assim, o território que está sendo abordado não é considerado apenas com um 

olhar sobre um pedação de terra, sobre apenas a forma física do território, mas como 

fruto da ação das pessoas, bem como o seu uso permeado pela ocupação das pessoas, ou 

seja, pelas pessoas que nele habitam. Desse modo, o território tem que ser 

compreendido 

 

como o território usado, não o território em si. O território usado é o chão 

mais a identidade. Identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das 

trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2007, p. 12)  
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Portanto, o território aqui não é apenas um espaço que permite às pessoas a 

construção de suas habitações, mas como espaço que expressa as relações naturais, 

sociais, carências e necessidades, bem como localismo. Assim, o “território é o lugar em 

que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, 

todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das 

manifestações de sua existência.” (SANTOS, 2007, p. 14). Ou seja, um lugar que 

expressa seus ideais, seus gostos, seus esforços para sobreviver, para construir sua 

história e também é lugar de expressão de resistência e luta coletivas pela defesa dos 

interesses locais, pela defesa da vida, pois onde há relações sociais, há presença de 

conflitos dados pelas relações de poder por conta da defesa de interesses antagônicos.  

Dessa maneira, o território não é apenas o entendimento do “conjunto de 

sistemas de coisas superpostas”, mas sim a compreensão do território como espaço de 

relacionamentos sociais, econômicos e culturais e dessa forma, um território vivido. 

(JUNCÁ, 2012, p. 38) 

Sobretudo, deve-se destacar o território como vivido, pois é um lugar que 

possibilita a vida das pessoas, sua fixação no espaço e sua identidade sendo definida e 

respeitada no espaço, por meio da construção de suas moradias e relacionamentos com 

sua família e com vizinhos, e lugar da ajuda, onde um auxilia a quem precisa, onde um 

vizinho cuida de um parente do outro vizinho para que ele possa trabalhar, onde cede e 

empresta mantimentos para que seu vizinho não passe necessidades. Um lugar que 

permite que, por muitas vezes, o vizinho se torne um “parente próximo”.  

O território vivido é fundamentado pela interação cotidiana das pessoas com o 

território, ou seja, é vivência dos indivíduos, suas apropriações, subjetividade, vínculos 

sociais e afetivos e suas experiências. Dessa forma, sobre o território relações são 

fincadas, relações de partilha e disputa; logo, o território vivido também compreende as 

relações de poder, a partir do uso que é feito deste espaço e do relacionamento deste 

espaço com as pessoas que dele fazem uso. 

Assim sendo, por possibilitar a vida e as relações sociais e de poder, 
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O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois 

cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações 

de vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É no território que as 

desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os cidadãos, as condições de 

vida entre os moradores de uma mesma cidade mostram-se diferenciadas, a 

presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e a qualidade destes 

mesmos serviços apresentam desiguais. Desta forma, o direito a ter direito é 

expresso ou negado, abnegado ou reivindicado a partir dos lugares concretos: 

o morar, o estudar, o trabalhar, o divertir-se, o viver saudavelmente, o 

transitar, o opinar, o participar. (KOGA, apud SILVA; JUNCÁ, 2012, p. 68) 

 

Assim, fica clara a relação do território com o exercício da cidadania, uma vez 

que as pessoas, ao habitarem em um mesmo território, identificam as diferentes 

desigualdades sociais enfrentadas pelos outros moradores, pois um mesmo território 

abarca inúmeras diferenças sociais, e este território entendido a partir das diferenças a 

ele impregnadas possibilita identificar a existência/inexistência e a eficácia dos serviços 

públicos oferecidos, pois cada indivíduo que dele fizer uso obterá diferentes resultados 

por justamente viverem carências diversificadas. Dessa forma, o território deve ser lugar 

de exercício da cidadania. 

 Logo, esses e outros comportamentos permeados pelo território trazem à 

população que dele faz uso um sentimento de posse pelo local que ele possui. Assim, as 

ações e os sentimentos acontecem sobre o território e criam significados no território e 

da mesma maneira esses significados os modificam, ou seja, geram influências sobre os 

indivíduos que dele fazem uso, que dele tiram o recurso para a sua sobrevivência e 

vivência cotidiana. 

Logo, fica claro que cada um tem a sua maneira de utilizar o território em que 

está inserido: os indivíduos fazem uso do território, cada política vai fazer um diferente 

uso do território, as empresas farão uso do território para alcançar maior produtividade. 

Assim sendo, o território é o lugar que possibilita a vida e, para tanto, é um meio para 

que o trabalho se realize, bem como o produto, resultado das ações humanas, pois ao 

permitir o trabalho, o território fica à mercê da disputa pelo espaço pautado nos 

interesses individuais, levando a relações de uso e apropriação diferentes do espaço.  

 

Os homens ‘vivem’, ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto 

territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 

produtivistas, entendendo-se que todas são relações de poder, visto que há 



54 
 

interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a 

natureza como as relações sociais. (RAFFESTIN, 1993, p. 158) 

 

Dessa forma, apropriar-se de um espaço significa delimitá-lo para exercer poder 

político de dominação e posse, vivendo e relacionando-o com os modos de vivência, 

uma vez que o território é uma convivialidade. Para tanto, existem três vertentes básicas 

em torno do território: 

 

A vertente política ou jurídica, onde o território é visto como espaço 

delimitado e controlado por um determinado poder relacionado, na maioria 

das vezes, ao poder político do Estado. A econômica, que enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, onde o território é visto como 

fonte de recursos, como produto da divisão territorial do trabalho. E a 

cultural, que dá prioridade à divisão subjetiva, sendo o território interpretado 

como fruto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em relações ao 

seu vivido. (HAESBAERT, 2004, p. 40) 

 

Desse modo, Santos et al. (2000, p. 22) enfocam que a globalização vai ampliar 

a relevância do conceito de território por conta das empresas, da competição pelo 

mercado consumidor de seus produtos. Isso porque a empresa precisa saber qual é o 

melhor lugar para investir tanto na produção quanto na distribuição dos produtos para a 

venda, com o objetivo de que o produto chegue ao local e ao público correto, e assim 

provoque um menor preço em obra-prima e mão de obra, bem como um aumento na 

produção e, automaticamente, no lucro do empresário.  

Assim, fica clara a existência de lugares que privilegiam o aumento do lucro. 

Não obstante, os empresários querem alcançar as áreas que as outras empresas ainda 

não alcançaram e competir para conquistar os consumidores que estão sendo atendidos 

por outra empresa, para que assim uma empresa aumente o seu poder, enquanto a outra 

fica desestabilizada por conta da faixa de consumidores que perdeu. A descoberta destas 

áreas ainda não alcançadas se dá pela facilidade de acesso/instantaneidade da 

informação, dados os efeitos da globalização. Assim, os lugares tornam-se conhecidos.  

 

Então, sob o jogo de interesses individualistas e conflitantes das empresas, o 

território acaba sendo fragmentado. Na ausência de uma regulação 

unificadora do processo social e político, o que se impõe é a fragmentação 

social e geográfica também como um processo social e político. (SANTOS, 

et al., 2000, p. 23) 
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Desse modo, os lugares são de fundamental importância para o processo 

produtivo, passando a exercer um papel que antes não possuíam na dinâmica social. 

Assim, a globalização conspira a favor do capital, fortalece o capitalismo, revaloriza o 

lugar à medida em que a empresa seja privilegiada pela competitividade a partir daquilo 

que o lugar tem a oferecê-la. E por isso a globalização é fortalecida, ou seja, há uma 

relação entre território e globalização que beneficia o mais poderoso.   

Logo, fica evidente a relação de poder existente nas relações firmadas no 

território e também o uso privilegiado do território, ou seja, o uso que privilegia um em 

detrimento do outro, evidenciando a hegemonia no território. O que se vê é que o uso do 

território se constitui como o novo centro da acumulação, que tem a capacidade de 

proporcionar sobrevivência às relações do sistema capitalista. Compreende-se “o 

território como campo de domínio, de controle, efetivado tanto por grandes 

multinacionais como pela Igreja Católica, por grupos políticos, por pequenos 

supermercados. O território é produto das relações de poder.” (SAQUET, 2007, p. 80) 

Os dominantes impõem suas regras e gerenciam a vida social e o território à 

revelia do outro para assegurar os seus interesses, enquanto o Estado fica à deriva, quase 

sem participação, no ordenamento de uso do território, provocando, assim, a 

fragmentação, homogeneização e hierarquização do território.  

Assim, o território é a área controlada por quem exerce alguma autoridade. O 

controle do território por parte de alguma autoridade é compreendido como “resultado 

das estratégias de influência que ocorrem individualmente ou através de grupos sociais 

(...) onde os limites do território podem mudar (...) conforme as estratégias de controle e 

de delimitação do espaço.” (SAQUET, 2007, p. 84) 

Assim, os efeitos do território dependem de quem o está controlando, uma vez 

que cada sujeito possui os seus interesses e muitas vezes eles são antagônicos. Dessa 

forma, é importante considerar os reflexos do controle exercido, ou seja, quais são as 

propostas e estratégias de controle, e para quê esse sujeito controla, evidenciando a 

territorialidade como componente do poder. Dependendo de como utilizado, “o 

território se torna uma ferramenta de ricos para explorar as massas”. (SAQUET, 2007, 

p. 85) 
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Santos et al. (2000) não faz distinção entre espaço e território, pois para eles o 

que há que se considerar como fundamental é o conceito de território vivido, 

enfatizando a interação do homem ao utilizar o território e tudo o que ele contém e/ou 

proporciona, bem como relações políticas, econômicas e sociais.  

 

Houve um tempo em que a gente discutia muito isso: “o espaço vem antes”, 

“não, o que vem antes é o território.” Eu acho que são filigranas que não são 

indispensáveis ao verdadeiro debate substantivo. Eu uso um ou outro, 

alternativamente, definindo antes o que eu quero dizer com cada um deles. 

Agora, a retificação que venho fazendo, é que não serve falar de território em 

si mesmo, mas de território usado, de modo a incluir todos os atores. O 

importante é saber que a sociedade exerce permanentemente um diálogo com 

o território usado, e que esse diálogo inclui as coisas naturais e artificiais, a 

herança social e a sociedade em seu movimento atual. (SANTOS et al., 2000, 

p. 26) 

 

Dessa forma, é importante destacar a relação do homem, a sua comunicação com 

o território usado, não tendo necessidade de fazer distinção entre espaço e território. O 

que há que se considerar como fundamental é o conceito de território vivido, 

enfatizando a interação do homem ao utilizar o território e tudo o que ele contém e/ou 

proporciona, bem como relações políticas, econômicas e sociais. 

Partindo da premissa, o território é o espaço que possibilita a vida, as relações 

sociais, possuindo um significado, um conceito, a partir da análise das relações 

enfrentadas a partir do seu uso. Contribui para identificar as diferenças e desigualdades 

caracterizadas pelas diferentes formas de utilização, ou seja, distintas formas de sua 

produção, apropriação, valor e uso nos diferentes momentos históricos da sociedade. Ele 

expressa um conteúdo único, específico do lugar, entretanto, também expressa o modo 

de produção e reprodução social.   

Dessa forma, para melhor compreender o território, é necessário conceituar as 

suas quatro dimensões: 

 

A gênese, a dinâmica e a diferenciação dos territórios vinculam-se a uma 

variedade de dimensões, tais como: a) dimensão física – suas características 

geoecológicas e recursos naturais (clima, solo, relevo, vegetação), bem como 

aquelas resultantes dos usos e práticas dos atores sociais; b) dimensão 

econômica – formas de organização espacial dos processos sociais de 

produção (o que, como e quem nele produz), de consumo e de 

comercialização; c) dimensão simbólica – conjunto específico de relações 
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culturais e afetivas entre um grupo e lugares particulares, uma apropriação 

simbólica de uma porção do espaço por um determinado grupo, um elemento 

constitutivo de sua identidade; d) dimensão sociopolítica – meio para 

interações sociais e relações de dominação e poder (quem e como o domina 

ou influencia).  (SOUZA, 1995, p. 78) 

 

As quatro dimensões do território influenciam a sua origem, a sua dinâmica e a 

sua diferença. Assim, a dinâmica territorial resulta da interação dessas quatro 

dimensões. Dessa forma, as diferenças e desigualdades territoriais estão contidas em 

suas próprias características físicas e sociais. Assim, cada território, portanto, ganha 

forma a partir da combinação de condições e forças internas e externas, bem como suas 

relações internas e externas. 

Assim, percebe-se que o conceito de território está firmado nas dimensões 

social, econômica, política e cultural. Uma vez que o interesse pela apropriação do 

território está contido dentro dos interesses humanos em possuí-lo, baseados nas 

condições territoriais que o território pode oferecer enquanto palco de relações com 

lugares e com seres humanos, o interesse pelo território é pautado em suas 

potencialidades e fragilidades, bem como no modo em que esses seres humanos o fazem 

uso. Assim, cada instância olha para o território elucidada pelos seus interesses. Logo,  

 

o território é fundado em comportamentos humanos e opostos, envolvendo a 

comunicação, a cooperação e a troca, ou seja, as formas de socialização em 

uma dada formação territorial (...) onde o território significa uma realidade 

material e técnica, resultado de uma concepção mais materialista.” 

(SAQUET, 2007, p. 80)  

 

 

O interesse para que o capital produza a partir desses territórios faz com que a 

cooperação seja destruída, por conta da concorrência. Assim, no território, há disputa de 

poder. “O território significa apropriação, infra-estrutura, redes de comunicação e 

circulação (configurações reticulares); obras e relações sociais; mobilidade; 

transformações socioespaciais historicamente condicionadas.” (SAQUET, 2007, p. 83)  

E para resolver essas questões desgastadas e provocadas pela desigualdade da 

correlação de forças, segundo Santos et al. (2000), é necessário que os intelectuais 

sugiram uma nova maneira de pensar o país, é necessário um Estado que não se coloque 

à deriva, que não se retire de cena, é necessário um “Estado Socializante”, um Estado 

que intervenha para reduzir as desigualdades sociais. Um Estado que atue centrado em 

um “modelo de civilização” e não só na discussão da segurança pública, com um 

aumento de políticas públicas efetivas e não da polícia.   
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Assim, o território significa uma construção material possibilitada a partir da 

vida cotidiana, “é um espaço modificado pelo trabalho”. O território se constitui um 

produto socioespacial, de relações sociais, de relações socioespaciais16. Assim sendo, 

“Não há território sem uma trama de relações sociais; o território é um lugar 

substantivado por essas relações ou territorialidades e é construído histórica e 

geograficamente.” (SANTOS et al., 2000). Dessa forma, a territorialidade imprime o 

lado vivido do território.  

 Sendo uma produção histórica, o território permite o conhecimento de 

caminhos, particularidades, singularidades, empecilhos que facilitam a compreensão da 

implementação da política social, ou seja, “a historicização plantada em um chão de 

relações impulsiona a leitura de expressões da questão social. (...) Neste sentido, 

trabalhar a categoria de território significa, ao mesmo tempo, reconhecer sua 

particularidade e suas possibilidades de conexão”. (SPOSATI, 2013, p. 8) 

Dessa forma, o território é o espaço da vida, é um lugar de priorização das 

relações na dimensão política, econômica e de natureza. E, portanto, “nessa trama, há 

interações entre a Terra e o território, o que indica uma proposição múltipla 

considerando, principalmente, as relações economia-política-natureza.” (SAQUET, 

2007, p. 81). Isso também evidencia que os lacais possuem elementos advindos de uma 

razão global, talvez impulsionado pelo fenômeno da globalização, e ao chegarem ao 

local eles embutem uma razão local, pois absorve características próprias de onde se 

assenta. 

A partir dos estudos sobre o conceito de território, Koga (2003) afirma que as 

políticas sociais utilizadas a partir do território empregam a perspectiva redistributiva 

por considerar as desigualdades presentes nos diferentes territórios, diferentemente 

daquelas políticas que se baseiam em demandam genéricas. 

Logo, a partir do território é possível, por meio do CRAS em seu espaço de 

referência (pois o mesmo está inserido nos territórios de vulnerabilidades sociais), 

identificar com exatidão aquilo que pode levar as famílias e indivíduos às situações de 

vulnerabilidade e risco social, uma vez que o CRAS é o responsável por fornecer os 

                                                           
16 Relações socioespaciais: são aquelas compreendidas a classes ou grupos sociais e ao espaço que essas 

classes ou grupos ocupam."Socioespacial", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2013. http://www.priberam.pt/dlpo/socioespacial [consultado em 05-07-2016]. 

 

 

http://www.priberam.pt/dlpo/socioespacial
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conhecimentos locais e fazer a conexão dos usuários com a política social, de modo a 

não isolar esses usuários e seu espaço de referência dos outros, mas estabelecer a 

articulação entre as políticas. 

 

É preciso reafirmar que conhecer a particularidade de um território não 

significa extraí-lo ou apartá-lo da totalidade. Não significa exortá-lo da 

relação da classe social que vive do trabalho, pelo contrário, significa inserir, 

concretamente, o cotidiano do homem ou da mulher que vive do trabalho e o 

que este/a oferece, enquanto padrão de dignidade e condição humana de 

viver. (SPOSATI, 2013, p. 9) 

  

 

E a partir dessas informações levantadas pelos profissionais do CRAS é possível 

articular os recursos necessários para combater e superar as situações de vulnerabilidade 

social, e os efeitos das políticas sociais para assim garantir a proteção social. Portanto,  

 

é necessário que se avalie a capacidade de alcance das políticas sociais e que 

se identifique os desafios e as tensões nelas embutidos, para que estas possam 

se efetivar na perspectiva proativa, preventiva e protetiva. Por outro lado, o 

enfrentamento também depende do reconhecimento e da efetivação de 

políticas sociais com vistas à ampliação de sua capacidade protetiva em um 

determinado território. (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 160) 

 

A PNAS (2004) considera a perspectiva territorial um elemento-chave para 

efetivar a proteção social, pois “para as políticas sociais, o território, para além de um 

espaço geográfico, é um chão histórico, marcado por múltiplas relações, que materializa 

a identidade de uma dada política social, no cotidiano relacional da vida das pessoas.” 

(SPOSATI, 2013, p. 9). Neste contexto, a perspectiva territorial possui uma 

comunicação com a territorialidade. Semzezem e Alves (2013, p. 160), em seus estudos 

feitos em Sposati (2009), explicam que “para a concretude dessa política, há forte 

influência da territorialidade, pois esta só se instala e opera a partir de forças vivas e de 

ações com sujeitos reais. Este tipo de política se realiza a partir de um conjunto de 

relações e forças em movimento”. 

 Assim sendo, a política de assistência também é fundamentada na 

territorialidade, pois a territorialização embute os elementos da territorialidade, o que 

possibilita a proximidade da população. “A territorialização é um elemento-chave para 

que os serviços sejam ofertados próximos à população, para que o território seja provido 

de recursos que melhorem as condições de vida da população. (COUTO et al., 2010, p. 

53).  
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A partir desta perspectiva, percebe-se uma possibilidade de dar uma solução 

para a erradicação das políticas fragmentadas que não combatem a vulnerabilidade, mas 

apenas amenizam o seu reflexo, o que conduz as famílias e indivíduos a passos largos 

para as situações de risco social. Para tanto, é necessário conhecer e aprofundar o 

conhecimento acerca da territorialidade. 

A territorialidade está relacionada ao território, pois possui uma importância 

central no controle de uma área ou espaço, funcionando como uma estratégia de 

influência e controle e o território é área que sofre a influência do controle. Desse modo, 

“o território é produto da organização social e a territorialidade corresponde às ações de 

influência e controle em uma área de espaço, tanto de indivíduos como de suas 

atividades e relações”. (SAQUET, 2007, p. 83) 

Assim, a territorialidade tem sua compreensão voltada para âmbito do controle, 

em regras para manter a ordem, em regras para organizar as relações de convivência, em 

estratégias para “controlar ou influenciar os recursos, fenômenos relações e pessoas.” 

(SAQUET, 2007, p. 83).  

Dessa forma, a territorialidade está vinculada às pessoas e relacionada ao modo 

como fazem uso do espaço, da terra, bem como à forma como dão significado ao lugar 

em que ocupam no espaço enquanto sociedade, e suas relações de poder na dinâmica 

social, pois o controle da área e também a influência sobre a mesma e sobre os 

indivíduos dependem do (s) indivíduo (s) que geram a influência. Podendo ser 

compreendida como “uma forma de união, a partir do uso comum dos recursos, 

facilitando a reciprocidade nas tarefas para indivíduos e famílias.” (SAQUET, 2007, p. 

85) 

Para problematizar a territorialidade é necessário conceituá-la. Deste modo: 

 

Territorialidade foi usualmente entendida como princípio jurídico vinculado à 

base territorial dos Estados, referindo-se à territorialidade das leis, regras, 

normas que se aplicam aos habitantes e coisas de um país, e cuja 

contrapartida é a extraterritorialidade. A territorialidade contempla, no 

entanto, mais do que um significado jurídico e não diz respeito apenas à 

territorialidade do Estado.” (ALBAGLI, 2004, p. 27) 

 

 

 Logo, a territorialidade foi compreendida em seu significado jurídico, mas a 

mesma não se detém apenas a este significado, tendo também sua expressão na 
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dinâmica social, uma vez que a mesma “passou a ser vista como sistema de 

comportamento.” (ALBAGLI, 2004, p. 28) 

 Todavia, a territorialidade está compreendida dentro do território como um 

atributo humano em sua dimensão espacial. A eventualidade do nascimento, ou da 

residência, ou laços simplesmente jurídicos não são suficientes para definir o 

pertencimento a uma comunidade; uma vez que “esta supõe adesão voluntária ou 

consciência desse pertencimento”. (ALBAGLI, 2004, p. 30). Assim, a territorialidade 

pode ser compreendida “como um conjunto de relações que se originam num sistema 

tridimensional sociedade-espaço-tempo” (RAFFESTIN, 1993, p. 160). 

Desse modo, também é possível conceituar a territorialidade em nível individual 

e coletivo.  

O conceito de territorialidade refere-se, então, às relações entre um indivíduo 

ou grupo social e seu meio de referência, manifestando-se nas várias escalas 

geográficas – uma localidade, uma região ou um país – e expressando um 

sentimento de pertencimento e um modo de agir no âmbito de um dado 

espaço geográfico. No nível individual, territorialidade refere-se ao espaço 

pessoal imediato, que em muitos contextos culturais é considerado um espaço 

inviolável. Em nível coletivo, a territorialidade torna-se também um meio de 

regular as interações sociais e reforçar a identidade do grupo ou 

comunidade.” (SAQUET, 2007, p. 28) 

 

 

Assim, a territorialidade expressa um sentimento de pertencimento do indivíduo 

ao local que o mesmo ocupou, orientando o seu modo de agir, o qual no plano 

individual refere-se ao espaço particular e, por isso, sagrado. Já plano coletivo exprime 

a regulação das relações sociais onde a mesma reafirma a identidade coletiva. Assim, 

exprime normas e valores sociais e culturais podendo variar de um território para outro, 

ou seja, podendo variar quando o seu meio de referência também varia. Dessa forma, 

“as pessoas ao se apropriarem física e simbolicamente de determinados espaços, 

territorializam-nos. São esses usos e práticas que permitem que territórios se tornem 

lugares e sejam por isso singulares, cuja territorialidade reflete o “vivido” territorial.” 

(AZEREDO, 2015, p. 97) 

Dessa forma, a territorialidade não é a mesma até o fim e nem quando muda de 

território, gerando, assim, novas identidades territoriais. Uma vez que “a territorialidade 

não é sinônimo de raízes territoriais, já que é transportável e dinâmica, como nos casos 

dos imigrantes que se apropriam de novos territórios e reconstituem suas identidades 

territoriais em novos espaços.” Assim, a territorialidade “resulta de processos de 
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socialização, da psicologia coletiva, da interação entre seres humanos mediada pelo 

espaço” (ALBAGLI, 2004, p. 29), o que evidência a sua gênese no social. 

 

a territorialidade, no singular, remeteria a algo extremamente abstrato: aquilo 

que faz de qualquer território um território, isto é, relações de poder 

espacialmente delimitadas e operando sobre um substrato referencial e ainda 

o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence” (SOUZA, 1995, p. 99.) 

 

 

Assim, a territorialidade suscita o sentimento de pertencimento pelo que é 

pertencido, envolve relações de poder, faz o território ser realmente um território, ou 

seja, faz com que o pedaço de terra ao qual os indivíduos estão “fixados” tenha 

significado, não seja pertencido apenas por ser de posse dos indivíduos, mas sim por ser 

o chão ao extraírem a satisfação de suas necessidades, como moradia, e também 

extraírem os relacionamento sociais, faz do chão um palco político, onde os indivíduos 

têm sentimento, uma espécie de amor pelo local.  

Dessa forma, por meio da territorialidade, e a partir do espaço geográfico,  

 

cria-se uma solidariedade orgânica, o conjunto sendo formado pela existência 

comum dos agentes exercendo-se sobre um território comum. A 

sobrevivência do conjunto, não importa que os diversos agentes tenham 

interesses diferentes, depende desse exercício da solidariedade indispensável 

ao trabalho e que gera a visibilidade do interesse comum. (SANTOS, 2000, p. 

109).  

 

Assim, as práticas sociais moldam e mudam os territórios, conferindo-lhe 

identidade por meio das ações dos indivíduos. As relações dos indivíduos geram 

relações de poder por conta da defesa dos diversos interesses.  

 

Os homens ‘vivem’, ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto 

territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 

produtivistas, entendendo-se que todas são relações de poder, visto que há 

interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a 

natureza como as relações sociais” (RAFFESTIN, 1993, p. 158.)  

 

Assim, a territorialidade é construída através da interação dos indivíduos no 

território em um dado tempo da história, e a mesma forma-se com objetivo de também 

controlar e de regular as interações sociais e com natureza, bem como reforçar a 

identidade do grupo ou comunidade. Ao mesmo tempo, a territorialidade também é 

fortalecida quando as identidades são estimuladas pela cooperação coletiva. Contudo, a 
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territorialidade “não traduz, portanto, apenas uma relação com o meio: ela é uma 

relação triangular entre os atores sociais mediadas pelo espaço.” (ALBAGLI, 2004, p. 

62).  

Saquet (2007, p. 84) define a territorialidade como um componente do poder 

para controle e doação de significados ao lugar, bem como as três facetas interligadas da 

territorialidade, baseado em seus estudos feitos nas obras de Sack, que são:  

 

a) a classificação ou definição de áreas; b) a comunicação (equivale a redes) 

e, c) uma forma de controle social (relações de poder). Essas facetas são o 

núcleo da territorialidade, que contém outras combinações. (...) A 

territorialidade como um componente do poder não significa somente criação 

e manutenção da ordem, mas é um esquema para criar e manter o contexto 

geográfico através do qual experimentamos o mundo e lhe damos 

significados. 

 

 

Desse modo, como componentes de poder, a territorialidade permite que os 

indivíduos deem significado ao lugar, delimitem o espaço e detenham o controle social. 

Essas relações de poder podem ser compreendidas também como uma maneira de 

conferir poder territorial por meio de “identidades coletivas, sendo um elemento de 

coesão social ao estimular a sociabilidade e a solidariedade”, mas pode ser também 

“fonte ou estímulo de hostilidades, ódios e exclusões”. (ALBAGLI, 2004, p. 30) 

Assim, “o território é suporte e produto da formação de identidades individuais e 

coletivas, despertando sentimentos de pertencimento e de especificidade” (ALBAGLI, 

2004, p. 39), resultando em uma identidade cultural. E essa identidade cultural, coletiva, 

firmará as relações com os outros por meio da identificação de especificidades, pois a 

dimensão cultural liga o indivíduo ao seu espaço, uma vez que “a cultura é um 

importante instrumento de adaptação das populações humanas aos diferentes ambientes 

ecológicos”. (ALBAGLI, 2004, p. 41). 

Para melhor compreender a territorialidade também é importante considerar a 

sua abordagem semiológica feita por Raffestin (1986), pois a Semiologia se detém a 

estudar os signos, quer linguísticos (vinculados à semântica e à escrita) quer semióticos 

(signos humanos e da natureza)17. Inspirado nos estudos feitos na obra de Raffestin 

(1986) Por uma geografia do poder, Saquet (2007, p. 78) argumenta  

 

                                                           
17 Conceito de Semiologia – O que é, Definição e Significado: 

 http://conceito.de/semiologia#ixzz4DZBPhCJX. Acesso em:  

http://conceito.de/semiologia#ixzz4DZBPhCJX
http://conceito.de/semiologia#ixzz4DZBPhCJX
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uma abordagem semiológica da territorialidade humana, compreendendo-a 

como um conjunto de relações efetivado pelos homens, como membros de 

um grupo social e com a exterioridade. Essas relações são medidas pelas 

línguas, religiões e tecnologias. Nesse sentido, novamente, assumem 

centralidade e comunicação e a informação, efetivadas através de redes. As 

relações humanas são simbólicas e materiais.  

 

Assim, o conjunto da relação dos seres humanos dentro e fora do seu grupo são 

como relações baseadas em unidades de linguagem, de religião e de tecnologia. A 

comunicação e a informação são enfatizadas como signos feitos dentro das redes. Pois o 

território tem sua produção sempre combinada a “malhas, nós e redes, como uma forma 

de cada sociedade construir a sua autonomia”. (SAQUET, 2007, p. 79). Assim, esse 

movimento histórico de caráter semiológico da territorialidade, da vida cotidiana, ganha 

destaque na busca da autonomia humana.  

Essa vertente da territorialidade enquanto facilitadora da reciprocidade como 

formas de união possibilita a identificação da noção de território “como espaço de 

distintos atores sociais, produzido socialmente para além da atuação do Estado” 

(SAQUET, 2007, p. 86), pois a territorialidade vista desse modo possibilitará melhores 

condições de vida dentro do território, pois as políticas sociais oferecidas pelo Estado 

são em sua maioria setoriais e, portanto, ineficazes para romper definitivamente com as 

situações de riscos e vulnerabilidade social. Assim, no próprio território, as pessoas 

constroem suas redes de apoio pautadas na união de seus sujeitos para que tenham 

melhores condições de vida. Isso não anula a obrigação do Estado em oferecer políticas 

sociais. 

A partir da compreensão da territorialidade enquanto fator que possibilita a 

identificação e a delimitação do território, a comunicação de indivíduos e redes, bem 

como possibilidades de controle por meio de estratégias e influências de uma autoridade 

dentro de uma gama de outras combinações é necessário compreender o lugar.  

 

O lugar é de muita importância para as pessoas, pois as mesmas compreendem 

os lugares de maneira “orgânica e espiritualmente” e conectadas; “há um apego à terra 

nativa de amor e reverência”, um sentimento de descendência. “O lugar é sua vida”. 

Desse modo, há uma ligação entre o lugar e as pessoas que o ocupam, evidenciando que 

o lugar é muito próximo das pessoas que o ocupam. (SAQUET, 2007, p. 84) 

Desse modo, trabalhar na perspectiva de territorialização faz com que as 

políticas ganhem a identidade social da população a qual ela se destina, uma vez que ela 
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vai ao encontro das necessidades da população usuária como resposta positiva ao trato 

da vulnerabilidade social. 

 

2.2 – Vantagens dessa lógica e a importância da sua compreensão para 

embasamento da ação do assistente social 

 

Para discorrer acerca da apropriação do conhecimento da lógica de território e 

territorialidade no que tange à compreensão/ação do assistente social em sua profissão é 

permissível e indispensável abrir um debate acerca do serviço social. Afinal, a discussão 

sobre a perspectiva de território não é nem um pouco embrionária no serviço social, 

pois “as abordagens profissionais sempre privilegiaram o espaço de vivência dos 

sujeitos sociais (trabalho, moradia, comunidades) com lócus para o desenvolvimento 

profissional.” (ABREU, 2016, p. 237). Assim, a perspectiva de território e 

territorialidade, enquanto categoria teórica, coloca-se indispensável para o fazer 

profissional. 

A questão social constitui-se como objeto de intervenção do assistente social, 

logo, dada a realidade de respostas imediatistas em forma de políticas sociais frente à 

questão social principalmente pelo Estado por conta do modelo neoliberal no qual o 

mesmo pauta as suas ações, houve a necessidade de se discutir território para que as 

políticas sociais pudessem se aproximar das necessidades dos indivíduos em sua 

comunidade. 

Como o Estado é um dos principais contratantes da força de trabalho do 

assistente social, os assistentes sociais em seu cotidiano profissional acabam atuando 

sob a égide de repasse de políticas públicas pautadas no modelo neoliberal. Isso porque 

a fragilidade dos vínculos profissionais como Estado, a precarização do trabalho, que 

muitas vezes rondam o Serviço social acabam por corroborar o crescimento do capital, 

uma vez que o serviço social é uma profissão inserida na divisão sociotécnica do 

trabalho e, portanto, sofre pressão do empregador assim como qualquer outro 

profissional assalariado. 
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Essa realidade de prática profissional dificulta a aquisição de direito por parte 

dos sujeitos sociais, caracteriza a prática indiligente do profissional em questão, bem 

como o cerceamento da ampla defesa do projeto ético-político que norteia a profissão a 

partir do movimento de tentativa de ruptura com o conservadorismo que elucidava a 

profissão até a década de 1960, culminando em um rebatimento da vida social, pois 

cabe ao assistente social “Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio 

e do autoritarismo” (CFESS, 1993, p. 23). Desse modo,  

 

A entrada insidiosa de leituras despolitizadas e das respostas diminutas à 

questão social reflete, de certo modo, as dificuldades do exercício da crítica 

na apreensão da realidade a partir dos fundamentos teóricos da vida social e 

destes aplicados ao Serviço Social, ou seja, aos fundamentos que orientam 

hegemonicamente a profissão renovada nos anos pós-ruptura com o 

conservadorismo profissional. (ABREU, 2016, p. 236) 

 

Dessa forma, a perspectiva neoliberal que imbui a ação do Estado incide em 

perda de direitos por parte da defesa dos trabalhadores, principalmente quando o serviço 

social é adaptado para uma prática que conforma a classe trabalhadora e reafirma a 

exclusão, com práticas focalizadas, fragmentadas e reduzidas para o atendimento das 

necessidades imediatas da população. Em vez de uma prática que confronte uma nova 

ordem societária pautada na defesa do projeto socialista que tem como referência a 

inclusão, a luta dos trabalhadores por ampliação democrática e acesso à cidadania18, 

contribuindo para superação das contradições que existem na sociedade.  

Assim, cabe ao Estado a oferta de políticas públicas, pois “o serviço público é 

parte do dever do Estado e, por isso, é afiançador de direito de cidadania”. (SPOSATI, 

2013, p. 16) O profissional, portanto, deve aprofundar os seus conhecimentos teóricos 

para elucidar sua prática e assim analisá-la de maneira propositiva proativa. 

 

A análise das experiências profissionais requer muito mais que o seu 

relato e a elaboração de manuais prescritos voltados ao como fazer. Exige 

uma análise crítica e teoricamente fundamentada do trabalho realizado na 

trama de interesses sociais que o polarizam; da construção de estratégias 

coletivas, articuladas às forças sociais progressivas, que potencializar 

caminhos que reforcem os direitos nos diversos espaços ocupacionais em que 

                                                           
18 “cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações sociais, as relações de 

vizinhança e solidariedade e as relações de poder.” (KOGA, 2003, p. 36) 
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atuamos: na saúde, na previdência e assistência social, nas diversas instâncias 

do poder executivo; no poder judiciário, nas organizações empresariais etc. 

Assim, a perspectiva que move a ação não é a mera reiteração do instituído, 

mas o impulso ao protagonismo político dos sujeitos na articulação e defesa 

de suas necessidades e interesses coletivos na cena pública. (IAMAMOTO, 

2009, p. 25) 

 

Ainda em se tratando de projeto ético-político, vale ressaltar que o Serviço 

Social teve sua gênese aliada ao conservadorismo, mas hoje, o que pauta o Serviço 

Social brasileiro é categoria teórica crítica pautada no idealismo marxista que reconhece 

a questão social19 como resultado do modo de produção capitalista de defesa aos 

interesses burgueses, onde a riqueza socialmente produzida é injustamente dividida 

privilegiando poucos em detrimento de muitos, e isso só faz aumentar a questão social, 

o que gera ainda mais demandas por políticas públicas do Estado. Assim, o Serviço 

Social brasileiro contemporâneo evidencia: 

 

Uma feição acadêmico-profissional e social renovada voltada à defesa do 

trabalho e dos trabalhadores, do amplo acesso à terra para a produção de 

meios de vida, ao compromisso da afirmação da democracia, da liberdade, da 

igualdade e da justiça social no terreno da história. Nessa direção social, a 

luta pela afirmação de direitos de cidadania, que reconheça as efetivas 

necessidades e interesses dos sujeitos sociais, é hoje fundamental como parte 

do processo de acumulação de forças em direção a uma forma de 

desenvolvimento social inclusiva para todos os indivíduos sociais. 

(IAMAMOTO, 2009, p. 18) 

 

Assim sendo, a trajetória do Serviço Social, 

 

Forma então as bases para o denominado projeto ético-político, materializado 

e expresso pela categoria por meio das elaborações coletivas e democráticas 

dos instrumentos que sustentam este projeto, a saber: 1) na dimensão 

jurídico-normativa: o código de ética profissional de 1993, as Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS de 1996 e o conjunto de garantias sociais 

asseguradas nas legislações e na Constituição; 2) na dimensão formativa: o 

projeto de formação calcada nas diretrizes curriculares da ABEPSS, a 

produção do conhecimento e a direção social da graduação e pós-graduação; 

                                                           
19 Reafirma-se a “questão social” como base de fundação sócio-histórica da profissão, salientando as 

respostas do Estado, do empresariado e as ações das classes trabalhadoras no processo de constituição, 

afirmação e ampliação dos direitos sociais. Este ângulo de análise permite decifrar as multifacetadas 

refrações da “questão social” no cotidiano da vida social, abrangendo suas manifestações universais, 

particulares e singulares, a objetividade e subjetividade, os momentos econômicos e sociais, éticos, 

políticos e ideoculturais, que são a “matéria” do trabalho do assistente social. (IAMAMOTO, 2009, p. 25, 

grifos do autor) 
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e 3) na dimensão político-organizativa: com o conjunto CFESS/CRESS, a 

ABEPSS e a ENESSO (BRAZ e TEIXEIRA, 2009 apud ABREU, 2016, p.  

240). 

 

Isso evidência à categoria profissional uma possibilidade de romper com o 

tecnicismo, recorrendo à abordagem crítica que elucida a profissão, vislumbrando a 

superação das vulnerabilidades sociais. Assim, a perspectiva de território 

interpretada pelo viés marxista possibilita a interpretação e a problematização da 

história no campo das políticas sociais, no campo do trabalho e no campo da questão 

social, favorecendo o desenvolvimento do trabalho do assistente social e do trabalho 

dos sujeitos sociais responsáveis pela elaboração das políticas públicas.  

 

Nos aspectos voltados ao gerenciamento do território destaca-se o uso de 

matrizes preconizadas pelos governos nos planejamentos e programas de 

desenvolvimento territorial, tendendo a reproduzir a lógica subjacente a essa 

estratégia, qual seja, a superação das desigualdades sociais, regionais na 

busca pela cidadania, pela via de racionalização de processos de 

planejamento e execução das políticas públicas. (ABREU, 2016, p. 260, 

grifos do autor) 

 

A defesa do território/territorialização/territorialidade é de suma importância 

para alcançar a proteção social, logo, para o trato da vulnerabilidade social. Como o 

território é o espaço que possibilita a vida, as relações sociais, portanto, é neste território 

que se assentam as políticas sociais. Assim, torna-se necessário conhecê-lo, pois é no 

território que as famílias vivem diferentes oportunidades, que são formadas redes 

formais e informais que acabam tendo o poder de fortalecer as famílias que estão 

desprotegidas das situações de risco e vulnerabilidade, pelo fato de o Estado oferecer 

políticas setoriais. Desse modo, “as redes informais e formais, das quais as famílias 

participam, revelaram-se como principais recursos que estas utilizam para lidar com 

toda ordem de desproteção social em contexto de pobreza e segregação.” (AZEREDO, 

2015, p. 19) 

Ao conhecer a territorialização – lugar onde os indivíduos moram – há 

possibilidades de se traçar uma estratégia de atendimento das demandas sociais trazidas 

pela questão social. Este conhecimento possibilita o pensamento no como chegar  
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àquelas pessoas, como levar a proteção social às pessoas que residem em todo o Brasil e 

que requerem proteção social.  

O assistente social deve articular as pessoas ao seu território, para identificar as 

vulnerabilidades e assim articular aos recursos disponíveis, potencializando a eficiência 

da política pública. Pois “a expressão das políticas sociais nos territórios se dá pela 

presença de serviços sociais, operados por agentes que assumem a figura de agentes 

públicos, para o atendimento da população que ali vive”. (SPOSATI, 2013, p. 9) 

 O profissional precisa ter a consciência de que a demanda vai além das 

demandas setoriais e fragmentadas. Existe uma demanda que é compreendida no 

quotidiano das pessoas, naquele chão. É necessária uma política que envolva todos os 

integrantes de uma situação social coletiva, ou seja, que envolva os “invisíveis”, os 

excluídos, uma vez que  

 

A compreensão das vulnerabilidades sociais, necessariamente, deve estar 

relacionada ao território como espaço de concretização das políticas públicas, 

ou seja, só partir do que o território tem para ofertar é possível diagnosticar, 

com a clareza, as circunstâncias que podem levar indivíduos e famílias a 

situações de vulnerabilidade social e risco social. Com base nesse 

levantamento, é possível articular recursos para a sua prevenção.  

(SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 160). 

 

Portanto, é necessário o CRAS ir buscar no território o diagnóstico que 

evidencia o que pode levar as famílias às situações de risco e, consequentemente, de 

vulnerabilidade social. Dessa forma, a perspectiva de território é fundamental para a 

prevenção dos riscos e da vulnerabilidade social, uma vez que a partir do território é 

possível identificar os fenômenos voltados às relações econômicas, culturais e sociais 

vivenciados pela população no seu uso com o território. Ao refletir sobre o território, o 

CRAS deve buscar: identificar o que é comum a uma coletividade; a presença de 

serviços; as condições objetivas das ruas, dos espaços; a presença da violência e de 

equipamentos de segurança; e a construção histórica, que é fundamentalmente 

relacional. (SPOZATI, 2013, p. 13) 

Já que no território se materializam as expressões da questão social, estão nele 

os fatores que impulsionam o risco e a vulnerabilidade social. Assim sendo, não se pode 

afirmar que as situações de vulnerabilidade social surgem somente a partir do território, 
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mas por meio dele que o assistente social faz a leitura e a identificação das 

vulnerabilidades sociais. 

 

Apesar de algumas vulnerabilidades sociais estarem ligadas diretamente ao 

território, não se pode esquecer que “grande parte das vulnerabilidades 

sociais dos usuários da política de assistência social não tem origem na 

dinâmica local, mas em processos estruturais”. Não “enxergar” a totalidade é 

negar que os rumos da política econômica e de sua desvinculação da política 

social, a precarização e da insegurança do trabalho, o enfraquecimento das 

instituições de proteção social, o retraimento do Estado e das políticas 

sociais, a incerteza e insuficiência do orçamento para proteção social, da 

baixa cobertura dos programas, serviços e benefícios, afetam diretamente 

todos os cidadãos do país, principalmente aqueles que mais demandam por 

proteção social. (SILVA, 2012, p. 99) 

 

A partir desse diagnóstico, levantado pelo CRAS, com base no território, é 

possível articular recursos para a prevenção do risco e da vulnerabilidade social. 

Portanto, é necessário que, ao exercer sua ação profissional, o assistente social tome 

cuidado para não assumir “uma postura de afastamento do entendimento de que o 

serviço é uma expressão concreta da política para a população.” (SPOSATI, 2013, p. 

13) Tal atitude provocará a naturalização das demandas e recairá sobre a ação 

profissional uma prática rotineira, mecanizada, acarretando prejuízos à ação, e 

principalmente ao usuário dos serviços, pois o mesmo estará à mercê de uma prática 

desumanizada, evidenciando apenas mais um número, uma estatística dentro da Política 

de Assistência Social. 

A gestão da política social depende de agentes, de processos, de saberes, de 

experiências. O trabalho dos agentes não é controlável como um formulário, 

uma regra bancária de procedimento etc. O profissional não é um robô a 

quem se impede a capacidade de pensar. Ele não é um digitador de dados a 

serem pensados distantes dos territórios onde foram produzidos, que devem 

ser convertidos em homogeneidades irreais.  

O princípio da robotização do trabalho de ponta impede que o profissional 

pense, expresse suas observações e tenha espaço para analisar a realidade 

local. A robotização – no âmbito de profissionais analistas do serviço social, 

tem uma das piores expressões, pois este é um agente terminal das políticas 

sociais (isto é, sob uma leitura verticalizada e imperativa do processo de 

trabalho) –, ocorre na sala do médico, na sala da enfermagem, na sala do 

CRAS, quando ali não se realiza, de fato e de direito, uma relação ética de 

respeito e dignidade. (SPOSATI, 2013, p.14) 

 

A discussão do território se dá na busca pela compreensão do modo de como as 

pessoas se organizam em sua realidade, em suas mentes, e de como expressam seus 
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comportamentos, ou seja, para a compreensão da vida social. Dessa forma, como já foi 

visto, cada território possui quatro dimensões e se origina da interação dessas quatro 

dimensões, não mais importante que as outras, mas cabendo um destaque à dimensão 

física do território. Neste momento, é importante destacá-la, pois 

 

Cada território tem uma localização particular na Terra e é constituído por 

um conjunto de lugares que apresentam características e propriedades físicas 

específicas, sejam elas ditas “naturais”, tais como clima, solo, relevo, 

vegetação, sejam resultantes dos usos e práticas territoriais por parte dos 

grupos sociais. A dimensão física do território corresponde à sua 

materialidade, a partir da qual são descritas as configurações territoriais.  

(ALBAGLI, 2004, p. 36). 

 

 

Assim, a dimensão física do território possibilita aos indivíduos recursos que são 

extraídos dos elementos naturais específicos do território, e assim esses elementos são 

transformados em recursos quando são reconhecidos como úteis à vida, e assim 

revertidos para satisfação das necessidades dos sujeitos como forma de potencializar as 

suas condições de vida. São integrados às ações do território.  

Os modos como as situações de vida se manifestam encontram-se no cotidiano 

das pessoas, portanto nos territórios onde vivem, e estes podem expô-las a riscos. Dessa 

forma, por cada território ter uma localização específica e por possuir características 

diferentes, suas potencialidades também são diferentes, o que requer que cada 

população que vive no seu território receba políticas públicas que venham ao encontro 

das potencialidades e fragilidades que estão engendradas em seu território, pois assim 

terão qualidade de vida segundo suas peculiaridades, ou seja, terão superadas ou ao 

menos minimizadas as situações de risco e de vulnerabilidade social. Dessa forma, “Não 

basta que as políticas públicas sejam descentralizadas pelos territórios da cidade, mais 

do que isso é preciso que estes territórios exerçam um papel de sujeito e não apenas de 

objeto das políticas públicas.” (KOGA, apud SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 162). 

O território deve ser considerado como sujeito, uma vez que  

 

este espaço é permeado de significados, pois embute relações de vivência, 

encontrando-se, assim, em constante transformação. Desse modo, há que se 

estabelecer uma forma para se efetivar seu constante monitoramento, por 

meio do reconhecimento e da criação de mecanismos de proteção para 

afiançar seguranças sociais à população, potencializando-a para que possa 
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prevenir e intervir em situações de vulnerabilidade social. (SEMZEZEM; 

ALVES, 2013, p. 162) 

 

Desse modo, o território contém também os aspectos objetivos e subjetivos das 

necessidades e anseios da população que nele habita e que dele faz uso, por isso é 

necessário respeitar esses aspectos na hora de efetuar a construção da política pública, 

pois uma vez que esses aspectos forem respeitados, as políticas terão um caráter de 

prevenção e proteção, pois irão ao encontro das necessidades que aquele território 

desperta. Dessa forma, o território é detentor de identidade. 

 

Para Koga (2011), o território se constrói a partir dele próprio e das pessoas 

que o utilizam, desse modo, envolve tanto os aspectos objetivos como os 

subjetivos, que emergem através da manifestação de sofrimentos, desejos e 

expectativas. A pesquisadora afirma que pensar as políticas públicas a partir 

do território é empregar uma perspectiva redistributiva, pois se as políticas 

públicas forem restritas ao estabelecimento prévio de públicos-alvo ou de 

demandas genéricas, apresentarão limitações, por considerarem as 

desigualdades concretas existentes nos diversos territórios.” (SEMZEZEM; 

ALVES, 2013, p. 159). 

 

 Assim, políticas públicas planejadas respeitando-se as condições objetivas do 

lugar, ou seja, com base na perspectiva de território, na redistribuição de serviços, 

garantem distribuição de algo que tenha caráter de prevenção e proteção de uma 

população específica, o que possibilita o atendimento completo do indivíduo, ou seja, 

possibilita a eficiência da política pública. Para tanto, deve-se ter um relacionado do 

profissional diretamente com o usuário, pois o mesmo assume a representação de agente 

público, tendo o papel de aproximar o poder do cidadão e vice-versa.  

No entanto, se não houver relacionamento direto com o usuário e se esses 

aspectos relacionados ao território não forem respeitados, as políticas públicas ficarão 

fadadas às demandas gerais, ou seja, comum a diversos territórios, e terão sua 

efetividade limitada ao considerar as desigualdades de diversos territórios aplicadas à 

população um determinado território com necessidades concretas a partir da 

singularidade de seu território.  
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A ausência de relacionamento com os beneficiários do serviço é a negação da 

dimensão coletiva que o território pode trazer. Conhecer as condições 

objetivas de vida, as desigualdades postas em uma realidade, torna mais 

difícil a expressão de leituras moralistas, como a de que as mães são 

negligentes, entre outras tantas. Retirar o indivíduo de suas condições 

objetivas, de seus avizinhamentos, de sua paisagem, do ambiente que este 

identifica como seu, que reconhece e particulariza, sem dúvida, é um 

procedimento de negação da cidadania e do significado de sua existência. 

(SPOSATI, 2013, p. 15) 

 

 

 Assim, políticas públicas planejadas com base na perspectiva de território 

garantem a redistribuição de serviços. A perspectiva de território também envolve a 

capacidade de proteção da política social, pois a mesma se articula, ou deveria articular-

se, à compreensão do território em que vive a população que se constitui o seu público-

alvo. Desta maneira, políticas sociais com a lógica genérica de proteção podem não ter 

efeito em determinado território, e, por isso, para garantir a proteção social, premissa da 

política de assistência social, devem considerar a perspectiva de território vivido, ou 

seja, as fragilidades e potencialidades encontradas no território, bem como as relações 

sociais ali permeadas. Portanto, 

 

à implementação de políticas, programas, projetos e ações, em um 

determinado território, é preciso identificar suas características e as relações 

sociais, os serviços, as demandas e as potencialidades ali existentes, pois, a 

partir dessa análise, podem ser criados canais de proteção para atender à 

população em suas necessidades. (...) O enfrentamento das condições de 

vulnerabilidade social também depende do reconhecimento, da efetivação e 

da articulação das políticas sociais com vistas à ampliação de sua capacidade 

protetiva em um determinado território.” (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 

164) 

 

Nota-se então a preocupação predominante que paira sobre a necessidade de 

políticas sociais que rompam e superem a vulnerabilidade social, a desigualdade 

social e espacial, pois é feito uso da perspectiva de território para elaboração de 

propostas de políticas regionalizadas e territorializadas no meio rural e no meio 

urbano com vistas a alcançar a proteção social. 

 Koga (2003), em seu livro Medidas de cidades: entre territórios de vida e 

territórios vividos defende a ideia de que o território é uma estratégia de superação 

das desigualdades e da exclusão, pois cada território possui suas particularidades e 

ao valorizá-las durante a elaboração e execução das políticas públicas há uma 

grande possibilidade de potencializar a vida dos indivíduos no que tange ao acesso à 
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cidadania; e ao mesmo tempo se essas particularidades forem negadas, o acesso à 

cidadania também será negado, pois é no território vivido que as políticas públicas 

se refletem, ou seja, o território abarca a intervenção social. 

 

Essa proposta objetiva construir possibilidades de métricas territorializadas 

em contextos metropolitanos e seus territórios intraurbanos, como foco na 

capacidade protetiva da família. Nessa direção apresenta indicadores 

passíveis de serem obtidos em bases de dados oficiais e, ao mesmo tempo, 

com potencial de desagregação territorial nas escalas de setores censitários e 

de localização pontual em três dimensões: vulnerabilidade social de famílias, 

características dos territórios e demandas de proteção social. (KOGA, 2012 

apud ABREU, 2016, p. 1)  

 

Dessa forma, busca-se por meio do debate de território efetuar possíveis 

correções para melhorar a oferta de serviços ao segmento espoliado pelo trabalho e 

assim abrir portas para que os mesmos acessem à proteção social, o que evidencia que o 

debate sobre o território é categoria fundante para ser discutida à luz do pensamento 

crítico-dialético, pois a discussão sobre as relações sociais, experiências individuais e 

coletivas fincadas sobre o território – “o chão mais a identidade”20 – são intrinsicamente 

indissociáveis no conjunto da vida social. 

 

Notou-se que o território, quando associado às lutas sociais, apresenta uma 

dimensão profícua que interpela o requintado modelo institucional de 

participação e controle no sistema democrático brasileiro, com o 

redimensionamento do papel da sociedade na gestão de políticas públicas. 

Assim, a discussão do território mediatiza e pode disparar um amplo espectro 

de elementos que partem das experiências de produtores individuais. Essas 

experiência, todavia, se diferem da condição de produtores coletivos, dada a 

materialidade, as contradições da vida cotidiana e as particularidades 

socioespaciais vivenciadas coletivamente e que evidenciam as possibilidades 

de passagem da classe em si para a classe para si. (ABREU, 2016, p. 291) 

 

Cabe aqui destacar a ação do assistente social na assistência social, pois os 

mesmos atuam na gestão e execução de políticas sociais dentro desta política 

pública que compõe o tripé da Seguridade Social. Assim, o mesmo deve lançar mão 

do debate do território como categoria analítica e não como “aplicabilidade de 

instrumentos/técnicas (...) (o que revela a dicotomia teórico-prática). Expressa 

                                                           
20  Termo utilizado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos. 
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também o pensamento conservador presente nas análises que envolvem a questão.” 

(ABREU, 2016, p. 293).   

Na forma de debate tecnicista, o território só vai direcionar as políticas aos 

ideais neoliberais de políticas que manipulem a classe trabalhadora, que gerem 

clientela, controlando e massificando de forma bitolada a classe trabalhadora, 

gerando contradições no que tange aos direitos sociais.  

Na verdade, o que os CRAS juntamente com os assistentes sociais devem buscar 

a partir desta lógica são políticas que tenham chão e que tenham a identidade da 

população que delas faz uso em seus diferentes territórios, logo, devem buscar 

“formas de ruptura com a fragmentação das condições de vida”. Partindo do 

desenvolvimento de uma prática que se preocupe com  

 

as condições coletivas de vida de quem habita em um território, que se 

considere o conjunto dos serviços sociais públicos e não somente aquele em 

que se está inserido profissionalmente, para que se possa analisar a expressão 

concreta das políticas sociais como parte das condições objetivas de um 

território. (SPOSATI, 2013, p. 17) 

 

Dessa forma, conclui-se que o debate sobre o território no serviço social 

contemporâneo, no recorte da política social, vislumbra para a “necessidade de sua 

articulação nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa” 

(ABREU, 2016, p. 294), pois essas dimensões materializam o fazer profissional do 

assistente social em suas competências. Uma vez que a política social não superará a 

questão social por apenas chegar ao território, pois muitas vezes o que se vê são 

políticas fragmentadas e focalizadas chegando ao território, o que impede a sua 

eficiência. Dessa forma,  

 

é preciso um investimento em articulação das dinâmicas e das abrangências 

dos serviços para que se possa desenvolver um processo de relações que 

desencadeie: uma pactuação a partir do conhecimento das demandas; uma 

aproximação com interlocutores da população; estímulo à possibilidade de 

gestão participativa; e a criação, por exemplo, de um conselho territorial do 

conjunto dos serviços. É preciso entender como é que os diversos serviços se 

apresentam para a população e que concepção esta manifesta sobre eles, 

assim como a concepção de quem trabalha nos serviços sobre a população. 

(SPOSATI, 2013, p. 17) 
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Portanto, discutir território é estabelecer relação democrática com os usuários e 

as políticas públicas em um determinado espaço/chão, pois tal perspectiva 

possibilita a análise da aproximação da política sobre os modos de vida de cada 

população, ou seja, possibilita a análise das causas e dos seus efeitos. O mais 

importante e desafiador ao assistente social é refletir sobre o território como espaço 

da vida social e assim aproveitar de sua dimensão política para impulsionar o 

coletivo a lutar em prol dos direitos sociais e espraiamento da cidadania, por meio 

da consciência de classe para si, com vistas a alcançar uma nova ordem societária 

que assegure a todos o acesso à cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho buscamos fazer uma análise acerca da lógica de 

territorialidade e territorialização e sua importância para tratar a vulnerabilidade social. 

Para tanto, no primeiro momento, apresentamos um breve panorama das condições 

sociohistóricas contemporâneas que influenciam a vida humana; também foi feito um 

recorte no modo em que se desenvolve o sistema econômico nos moldes capitalistas, 

pois através disso foi possível identificar as expressões que geram as vítimas da questão 

social em seu âmbito político, econômico e cultural. Por meio dessa discussão 

atentamos e trabalhamos a categoria de pobreza e a categoria de vulnerabilidade social 

como provocação da questão social e para a emergência da ação Estatal frente ao 

aprofundamento da questão social e agudização da desigualdade de classes. 

Como ação e resposta do Estado frente aos rebatimentos da questão social, 

trouxemos a proteção social constitutiva da política de assistência social, destacando, 

ainda, a influência e a defesa dos ideais neoliberais contemporâneos incorporados nas 

instituições e na prática dos assistentes sociais, principalmente no que tange à ação do 

Estado, o que evidencia um cerceamento do trabalho profissional na defesa dos direitos 

sociais da classe trabalhadora. Evidenciamos também que há no trabalho, por meio do 

salário, uma crença advinda da classe trabalhadora, de possibilidade de acesso à 

cidadania, o que demonstra a importância de se estar inserido no mercado de trabalho.  

Delimitamos, com base na PNAS, o público que constitui população usuária da 

Política de Assistência Social e quem são “os vulneráveis”, com o objetivo de 

direcionarmos as situações de vulnerabilidades para dentro de sua conformação 

territorial. Constatamos que a pobreza eleva o nível da vulnerabilidade social, pois está 

associada às oportunidades a que os indivíduos têm acesso, uma vez que essas 

oportunidades vêm da família, da comunidade, do Estado e também do território no qual 

o indivíduo trava as suas relações sociais para sua sobrevivência. Dessa forma, o 

território deve ser lugar de política pública, deve oferecer oportunidades de acesso à 

cidadania. 

Na sequência, trouxemos o debate do território em suas dimensões e em seus 

diferentes recortes, potencialidades e fragilidades, enquanto categoria de “território 

usado”. Um espaço que possibilita diferentes usos, a vida, a moradia, as relações sociais 
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de poder e solidariedade, a união do espaço físico associado à identidade do indivíduo e 

a história do local construída com base na dinâmica da vivência humana, ou seja, o chão 

que possibilita o exercício da cidadania. Ele é considerado pela PNAS (2004) como um 

elemento-chave para efetivar a proteção social. No entanto, ele só irá oportunizar o 

acesso à cidadania quando é estudado e, sobretudo, quando o levantamento de dados 

sobre o território, feito pelos profissionais do CRAS, levar em consideração as 

particularidades dos díspares territórios e quando o mesmo for levado em consideração 

pelos sujeitos que operacionalizam a política de assistência social. 

Em seguida, abordamos a territorialização como elemento fundante da assistência 

social, pois a mesma possibilita a oferta de serviços mais próximos à população, abrindo 

o leque para as possibilidades de romper com as políticas fragmentadas. Analisamos 

também a categoria de territorialidade em seus níveis individual e coletivo, pois a 

mesma consiste uma estratégia de influência e controle sobre o território com o objetivo 

de manter a ordem, através de regras, para organizar as relações de convivência. Logo, 

ela está vinculada às pessoas e relacionada ao modo como estas fazem uso do espaço, da 

terra, bem como a forma como dão significado ao lugar em que ocupam no espaço 

enquanto sociedade, e suas relações de poder na dinâmica social, ela reflete a aquilo que 

se vive no território. 

Assim sendo, seguimos o trabalho discorrendo sobre as vantagens dessa lógica de 

território e territorialidade e sobre a importância de o assistente social atuar pautado 

nesta perspectiva, pois a mesma se põe indispensável para o fazer profissional e também 

é de suma importância para alcançar a proteção social, logo, para o trato da 

vulnerabilidade social. Assim sendo, abre-se a discussão sobre o Serviço Social, dando 

ênfase ao trabalho do CRAS e do assistente social, uma vez que perspectiva de território 

ela possibilita a interpretação e problematização da história no campo das políticas 

sociais, no campo do trabalho e no campo da questão social, favorecendo o 

desenvolvimento do trabalho do assistente social e do trabalho dos sujeitos sociais 

responsáveis pela elaboração das políticas públicas.  

Dessa forma, enfatizamos que cabe ao CRAS buscar no território o diagnóstico 

que evidencie o que pode levar as famílias às situações de risco e, consequentemente, de 

vulnerabilidade social, uma vez que é o território que materializa as expressões da 

questão social. Dessa forma, a perspectiva de território é fundamental para a prevenção 

dos riscos e da vulnerabilidade social, sendo de suma importância que o assistente 
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social conheça o território através de suas estruturas de oportunidades, identificando 

onde são formadas as redes formais e informais que acabam tendo o poder de fortalecer 

as famílias que estão desprotegidas das situações de risco e vulnerabilidade, e também 

conhecer as fragilidades da política oferecida pelo Estado no território em questão.  

Assim sendo, quando o profissional conhece o lugar onde os indivíduos moram, 

ele consegue identificar elementos eficazes ao tratamento da vulnerabilidade social, 

podendo, assim, traçar estratégias de atendimento dentro da Política Nacional de 

Assistência Social para as demandas sociais trazidas ao seu cotidiano de trabalho nos 

CRAS. Este conhecimento possibilita a construção de estratégias metodológicas que 

permitam ao mesmo chegar àquelas pessoas, sabendo como levar a proteção social às 

pessoas que residem nesses territórios, e que requerem proteção social. Dessa forma, o 

assistente social deve articular as pessoas ao seu território, para identificar as 

vulnerabilidades e, assim, mobilizar os recursos disponíveis, potencializando a 

eficiência da política pública a partir do conhecimento da demanda que é compreendida 

no quotidiano das pessoas. 
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