
APRESENTAÇÃO

Publicado desde 2000, este periódico chega ao seu vigésimo-primeiro número 
com uma edição dedicada a um tema específico: a importância do conceito de 
“território” na formulação, na institucionalização e na produção de efeitos das 
políticas públicas, e, de modo geral, na configuração atual da questão social 
brasileira. Os nove capítulos que compõem este número – Previdência Social, 
Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Trabalho e Renda, Desenvolvimento 
Rural, Igualdade Racial e Igualdade de Gênero – seguem mantendo uma estrutura 
comum, com uma seção reservada à análise dos fatos relevantes ocorridos entre 
2011 e o primeiro semestre de 2012 em seus respectivos campos de pesquisa, e uma 
seção voltada ao acompanhamento e à análise das políticas públicas federais, tendo 
por referência o ano de 2011 e compreendendo, entre outros aspectos, a atualização 
dos marcos normativo-institucionais, a distribuição dos recursos públicos investidos 
e a população beneficiada. O tema em destaque desta edição é objeto de um 
artigo especial, que oferece uma ampla perspectiva conceitual e analítica sobre a 
abordagem territorial em políticas públicas, mas cada capítulo trata a questão em 
uma seção própria, que propõe discutir a relação entre território e políticas públicas 
em seu contexto setorial. Esta Apresentação pretende servir como uma síntese das 
diferentes abordagens que o tema recebeu nos textos que integram esta edição.

A relação entre território e políticas públicas, na perspectiva de ampliação 
do acesso e/ou de maior efetividade da proteção social, é explorada nos capítulos 
Saúde, Educação, Assistência Social e Igualdade de Gênero.

O capítulo Saúde discute a regionalização dos serviços à luz da diretriz cons-
titucional que prevê a integração das ações e serviços em uma rede regionalizada e 
hierarquizada. Argumenta-se que o tema tem sido abordado a partir de duas pers-
pectivas: a criação de territórios (espaços) contínuos para a oferta de determinados 
serviços de saúde (regiões de saúde) e a organização de redes de saúde que possam 
atuar em espaços descontínuos e assegurem atendimento integral. Na fase inicial 
de implantação do SUS, o foco foi a descentralização das ações e serviços de saú-
de, com forte orientação municipalizante. A regionalização e a formação de redes 
de atenção despontam como preocupações significativas a partir dos anos 2000, 
simultaneamente às tentativas de resgatar o papel dos estados, fundamental para 
avançar efetivamente no processo de regionalização. Esta fase da regionalização é 
abordada no capítulo por meio da discussão das diversas normas que expressam 
esse esforço inicial (Norma Operacional da Assistência à Saúde/2000; Pacto pela 
Saúde/2006; e Decreto no 7.508/2011).

Não obstante os avanços normativos, os progressos na regionalização re-
querem a existência de uma rede de serviços adequada às necessidades de saúde 
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da população. Nesse sentido, o capítulo analisa um importante obstáculo à re-
gionalização: a distribuição desigual da oferta de serviços no território nacional, 
a qual se torna mais concentrada quanto mais complexo é o serviço ou a tecno-
logia ofertada. Em outras palavras, embora tenha havido significativa expansão 
da atenção básica, ainda subsistem dificuldades para garantir acesso à atenção de 
média e alta complexidade. Estas dificuldades incluem desde a viabilidade e/ou 
as diferentes capacidades dos municípios de manterem serviços mais complexos 
até a distribuição da oferta privada de serviços, visto que o SUS depende da rede 
privada para assegurar diversos serviços de saúde. Assim, o capítulo também 
apresenta alguns aspectos da oferta pública e privada de serviços de saúde e 
tenta identificar possíveis gargalos para a implementação da rede de serviços.

No capítulo Educação, a relação entre território e políticas públicas é 
abordada por meio da análise da expansão recente das redes federais de educação 
profissional, técnica e superior, considerando a distribuição das novas vagas no 
território nacional. A rede federal de ensino técnico, tradicionalmente de caráter 
restrito e concentrado, vive um processo de expansão desde 2006, com claros efei-
tos em favor da desconcentração regional da oferta destes serviços e da ampliação 
do acesso a eles por populações até então desassistidas. De fato, como mostra o 
capítulo, a implantação de unidades de ensino da rede federal beneficiou notada-
mente as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, marcadas historicamente pela 
menor oferta de vagas. Não obstante a ampliação da rede federal de educação 
profissional e tecnológica ter priorizado a oferta desta modalidade de ensino às 
populações de áreas até então marginalizadas, os dados evidenciam que uma par-
cela significativa do território brasileiro ainda não está coberta por unidades de 
ensino profissional. Além disso, a proporção de matrículas por mil habitantes na 
maioria das microrregiões também é incipiente. 

O capítulo analisa também a notável expansão da rede de ensino superior 
por meio da criação de universidades federais e da ampliação e multiplicação 
dos campi das universidades federais já existentes no período de 2003 a 2010. 
Assim como no processo de ampliação da rede federal de educação profissional, 
esta expansão privilegiou municípios e regiões com carência de acesso. Sabe-
se que, no decorrer da história do país, as universidades públicas, entre elas 
as federais, foram instaladas principalmente nas capitais dos estados. Contra-
pondo-se a este quadro, a expansão recente da rede federal de ensino superior 
revela um processo de crescente interiorização das novas unidades e dos campi 
das universidades preexistentes, em uma tentativa de alargar a malha de cober-
tura da rede federal de ensino superior em porções mais amplas do território 
nacional. Consequentemente, nota-se a queda da proporção de alunos matri-
culados na região Sudeste em relação às demais regiões e o crescimento rápido 
da participação dos alunos matriculados no ensino superior no Nordeste, onde, 
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historicamente, o número de matrículas no ensino superior era inferior ao do 
Sul, que tem apenas metade do total da população daquela região. Apesar dos 
avanços recentes no sentido da redução das desigualdades regionais no acesso 
ao ensino superior, ainda há diferenças significativas entre os estados em termos 
de acesso a esta modalidade de ensino.

No capítulo Assistência Social, discute-se a influência do princípio da ter-
ritorialização no processo de reorganização da política que originou o Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). Seja na organização da rede de atendimen-
to, seja na definição de novos serviços, nota-se forte influência do conceito 
de território no marco normativo da política, que se expressa na perspectiva de 
ampliar a cobertura dos programas e serviços e alcançar maior efetividade da pro-
teção assistencial. A consequência mais visível da influência da territorialização 
como uma das diretrizes estruturantes do Suas são os Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social (Creas), unidades que não apenas prestam serviços, mas também respon-
dem pelo referenciamento da proteção social no território de abrangência.

Como se argumenta no texto, há uma clara tentativa de orientar a atuação 
dessas novas unidades segundo a perspectiva da territorialização. Contudo, 
percebem-se dificuldades em operacionalizar as novas referências trazidas pela 
abordagem territorial. Destaca-se, nesse sentido, a ausência de um diagnóstico 
local do território que instrumentalize a atuação de cerca de metade dos Cras 
instalados no país. Constatam-se também problemas de entendimento do caráter 
do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif ) – principal serviço 
ofertado por estas unidades e fortemente apoiado na noção de território. Outras 
dificuldades transparecem também no âmbito da gestão do Suas. Se o conceito 
de territorialização tem um papel mais decisivo na configuração da oferta 
dentro dos limites municipais e na própria definição do papel do Cras, não se 
percebe uma influência mais decisiva na configuração de redes de atendimento 
regionalizadas que transponham as barreiras definidas pela descentralização 
político-administrativa. Há uma tendência de que, na configuração dos serviços, 
o conceito de descentralização prevaleça sobre o de territorialização, limitando 
o alcance da proteção socioassistencial. Por fim, reconhece-se a importância da 
territorialização para a organização da rede socioassistencial ao trazer parâmetros 
tanto para aumentar a cobertura quanto para ampliar sua efetividade. Todavia, 
o alcance destes objetivos depende também da integração entre oferta pública e 
privada de serviços e da atuação intersetorial no território.

A relação entre território e a política de igualdade de gênero é abordada 
em capítulo específico sob duas perspectivas. De um lado, discute-se como a 
intervenção pública se organiza e se estrutura no território nacional; de outro, 



10 Políticas Sociais: acompanhamento e análise

questiona-se o próprio campo de atuação da política pública, tendo em vista 
que geralmente sua intervenção esbarra nas fronteiras do espaço privado. Assim, 
inicialmente o capítulo apresenta uma análise sobre a territorialidade do Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, que, de forma 
inédita, organizou sua intervenção a partir da construção de um pacto federativo 
entre União, estados e municípios. Nota-se que tal iniciativa busca incorporar a 
dimensão territorial em seu desenho e execução, começando pela descentralização 
das ações para outros Entes Federados. Contudo, o enfrentamento da violência 
doméstica enquanto política pública exige uma reflexão não somente sobre o ter-
ritório geográfico de articulação das ações governamentais, mas simultaneamente 
sobre o escopo e os limites da atuação do Estado, uma vez que a promoção de 
políticas de enfrentamento à violência contra mulheres implica a superação da 
dicotomia entre espaço público e espaço privado, da qual derivam as regras de 
privacidade e de inviolabilidade do território privado das famílias. Assim, o capí-
tulo problematiza a separação público/privado e sua relação com a definição de 
políticas públicas, apontando a necessidade de rever tal dicotomia e reconhecer o 
espaço do privado como um espaço de ação do público.

Um segundo conjunto de capítulos, reunindo os textos de Igualdade Racial 
e Cultura, distingue-se pela preocupação em analisar, sob o enfoque territorial, o 
processo de institucionalização das políticas de seus respectivos campos. O capítulo 
Igualdade Racial optou por avaliar a estratégia de regionalização de instâncias gover-
namentais estaduais e municipais que promovem esta política. O texto apresenta, 
como questão principal, o desafio representado pela institucionalização do Siste-
ma Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), previsto no Estatuto da 
Igualdade Racial como estratégia para organizar e articular as iniciativas voltadas 
à superação das desigualdades raciais empreendidas pelos Entes Federados e por 
setores organizados da sociedade civil. Tendo por base este tema – a instituciona-
lização da promoção da igualdade racial nos estados e municípios –, o capítulo 
avalia o espraiamento da política de igualdade racial no território e os processos 
de construção de diálogo com esferas de governo locais. A atuação do governo 
federal, por meio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR), caminha no sentido de incentivar a criação de institucionalidades lo-
cais que sejam sua contraparte atuante na consolidação da agenda de combate à 
desigualdade racial e na execução da política. 

Tal objetivo implica importantes questões. Com efeito, a constituição 
de mecanismos de promoção da igualdade racial – no formato de secretarias, 
coordenadorias, departamentos, entre outros – em prefeituras e governos estaduais 
complementa a estratégia de transversalização da temática nas diferentes áreas de 
atuação do governo federal. No entanto, como mostra o texto, não é suficiente 
garantir a capilaridade das ações: é preciso, além disso, adequá-las às especificidades 
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locais e às configurações específicas tomadas pelas desigualdades étnicas e raciais 
em cada região do país.

O capítulo Cultura aborda também, como tema em destaque, a questão do 
enraizamento, nos níveis locais, de uma política concebida como nacional, ou 
seja, de uma política cujos princípios e regras são pensados a partir do governo 
federal. Contudo, tendo como objeto de análise o Programa Cultura Viva, o ca-
pítulo adota uma perspectiva analítica diversa: em lugar de enfocar a instituciona-
lização administrativa de uma política nacional de cultura em órgãos municipais 
e estaduais, compreendendo-a como uma estratégia de propagação territorial das 
ações associadas a tal política sob uma estrutura hierarquizada de divisão de com-
petências e espaços de atuação, o texto examina de que forma as ações promovidas 
por instituições, grupos e atores locais vinculados ao Cultura Viva se concatenam 
umas com as outras, de maneira a cumprir os objetivos gerais da política de cul-
tura e dotá-la de uma ampla abrangência territorial. 

Nessa análise, o conceito de “rede” desempenha papel fundamental: segundo 
a análise, o Cultura Viva é um programa que se constitui em rede, isto é, em 
quadros relativamente estáveis de interação política e social, em que se realizam 
trocas de experiências e recursos e nos quais se desenvolvem atividades orientadas 
por um conjunto de valores, normas e interesses comuns. O processo de cons-
trução política desta rede oferece, como aponta o capítulo, algumas dificuldades: 
estas dizem respeito tanto a questões de planejamento e organização das ações –  
dispersão territorial e ausência de conexão entre pontos e pontões de cultura, por 
exemplo – quanto a questões relativas à heterogeneidade e à assimetria dos grupos 
e movimentos sociais que integram o programa, seja entre suas propostas e suas 
concepções, seja nas diferentes formas com que eles se relacionam com o Estado. 
Tais diferenças agregam ao programa um componente de instabilidade. O texto 
afirma, por fim, que, embora seja lícito reconhecer que são as redes que criam os 
territórios de cultura, o programa não incorpora plenamente a questão territorial 
como estratégia política. 

Com uma perspectiva menos referida à estruturação de políticas públicas 
específicas ou à esfera de ação direta do Estado, um terceiro conjunto de capítulos – 
 Trabalho e Renda, Previdência Social, e Desenvolvimento Rural – traz abor-
dagens do tema em destaque que, embora diversas em abrangência e enfoque, 
coincidem em conferir centralidade às transformações geradas sobre o território 
pelas dinâmicas produtivas em curso no país. Recorrendo a uma breve recapitu-
lação do contexto histórico em que se colocam seus respectivos temas, estes três 
textos oferecem, nos limites de seu campo de estudo, uma análise dos impactos 
econômico-sociais decorrentes da atual dinâmica de produção e acumulação de 
capital e do caráter concentrador ou distributivo dos efeitos que ela engendra. 
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A questão territorial em discussão no capítulo Trabalho e Renda diz respeito 
às relações entre a oferta de emprego formal e a territorialização da indústria.  
O texto descreve as evoluções recentes do mercado de trabalho formal e observa que 
o padrão territorialmente concentrado da produção industrial no país, conquanto 
tenha sido suavizado na última década, registra ainda grandes desigualdades regio-
nais quanto aos níveis de oferta dos empregos com carteira assinada e das remune-
rações médias a eles associadas. 

O capítulo oferece outro ponto de vista sobre a distribuição regional do em-
prego industrial, com base na comparação entre os anos 2000 e 2010: classificando 
as microrregiões brasileiras em “deprimidas”, “ascendentes”, “estagnadas” ou “de re-
ferência”, segundo o estoque total de emprego industrial em relação à mediana, e a 
variação relativa deste total na década, em relação à variação média nacional, o texto 
chega a conclusões que atenuam o padrão concentrador da oferta deste tipo de em-
prego no país. Embora Sudeste e Sul reúnam o maior número de microrregiões “de 
referência” e o Nordeste concentre quase metade das microrregiões “deprimidas” do 
país – com baixo estoque de empregos industriais e crescimento inferior à média 
nacional –, mais da metade das microrregiões “ascendentes” (com baixo estoque, 
mas com aumento de empregos industriais acima da média) são nordestinas; tam-
bém Norte e Centro-Oeste apresentam proporção de microrregiões “ascendentes” 
superior à média nacional. Esta classificação propõe um retrato dinâmico da indus-
trialização, visto da perspectiva da geração de empregos, e, sem deixar de revelar a 
concentração historicamente sedimentada da indústria no centro-sul, aponta para 
uma tendência de desconcentração que, apesar de tímida, contribui para mitigar as 
desigualdades regionais. 

O deslocamento do emprego industrial e do emprego formal em geral tem 
repercussões sobre a arrecadação de contribuições e o pagamento de benefícios da 
previdência social. Embora, nos últimos anos, tenham sido criadas diversas ini-
ciativas inclusivas para ampliação da cobertura previdenciária, com incentivos à 
filiação de trabalhadores de baixa renda sem emprego formal, o sistema brasileiro 
de proteção social segue fundamentalmente vinculado ao assalariamento formal, 
e o critério de acesso mais amplo aos benefícios da previdência continua a ser, 
como regra, condicionado à capacidade contributiva dos trabalhadores. O capí-
tulo Previdência Social desta edição, além de analisar uma destas iniciativas inclu-
sivas – a Lei 12.470/2011, chamada lei da “aposentadoria das donas de casa” –,  
apresenta, na seção dedicada ao tema em destaque, dois aspectos do potencial 
redistributivo do regime geral de previdência social (RGPS). 

O primeiro concerne à redistribuição de renda entre indivíduos e se explica 
por dois fatores: pelo modelo do sistema – um fundo coletivo e mutualista que 
permite a partilha dos riscos pelo conjunto dos segurados – e pelos parâmetros 
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relativos às modalidades de aposentadoria e à categorização dos segurados, que, 
levando em conta a trajetória laboral e o tipo de ocupação, operam para reduzir 
as assimetrias do mercado de trabalho. Estas não concernem só às capacidades 
contributivas, mas esbarram em diferenças de outras ordens: entre setores forma-
lizados e outros marcados por vínculos precários; entre jornadas regulares e cargas 
de trabalho que acumulam ocupações não formalizadas – caso da dupla jornada 
feminina, que, incluindo os afazeres domésticos, legitima o direito das mulheres 
a se aposentarem mais cedo; e, ainda, entre ocupações mais especializadas e mais 
bem remuneradas, que supõem mais anos de escolaridade e ingresso relativamen-
te tardio no mercado de trabalho, e ocupações marcadas pelo início precoce na 
atividade laboral – caso dos trabalhadores agrícolas, enquadrados na categoria de 
segurados especiais. Na medida em que certos perfis de beneficiários predominam 
em regiões determinadas, e dadas as desigualdades regionais quanto ao estoque de 
empregos formais, pode-se afirmar que as regras do RGPS promovem a redistri-
buição da renda previdenciária entre regiões de maior concentração de empregos 
formais para regiões onde eles existem em menor proporção. 

O capítulo Previdência Social sugere outra forma de averiguar esse efeito 
e denota a existência de redistribuição entre municípios, de caráter progressivo. 
Partindo da premissa de que a arrecadação previdenciária num município tem 
correlação direta com seu produto interno bruto (PIB), o texto aponta que 
cidades de maior nível de atividade econômica recolhem contribuições em 
montante superior ao gasto com benefícios, gerando um “excedente” exportável 
para cidades que arrecadam menos e recebem proporcionalmente mais benefícios. 
A progressividade mantém-se como regra mesmo considerando as diferentes 
proporções de idosos de cada município. Outro método aduzido pelo capítulo 
reforça a conclusão: ordenando os municípios segundo o PIB per capita, como 
se cada município representasse um “indivíduo” e seu PIB per capita sua “renda”, 
fica demonstrado que esta distribuição se torna mais desigual quando se exclui 
dela o impacto das rendas previdenciárias. Este mecanismo redistributivo revela-se  
ainda mais importante quando se tem em conta que pouco mais de um terço dos 
municípios não registra qualquer arrecadação previdenciária.

Mas essa complementaridade não representa, por si só, a construção de uma 
articulação equilibrada entre regiões ou partes do território. Tais dimensões, opos-
tas por situações socioeconômicas desiguais, não estão simplesmente justapostas 
na extensão contínua de um território. Elas se articulam em uma interação que 
produz territorialidades distintas. Importantes pensadores brasileiros observaram 
que esta dinâmica inter-regional, geradora de desigualdades, é intrínseca à trajetória 
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de desenvolvimento do país. Francisco de Oliveira,1 por exemplo, aponta que o 
desenvolvimento capitalista no Brasil pós-1930 caracterizou-se pela introdução de 
relações novas no arcaico e pela reprodução de relações arcaicas no novo, dando 
forma a uma combinação desigual entre os polos, na qual o moderno se alimenta 
do arcaico. Para Milton Santos, esta dinâmica econômica engendra diferentes 
usos do território, e é marcada pelo conflito na medida em que implica rela-
ções de poder, espacialmente definidas, sempre que existe antagonismo quanto 
às formas de uso e apropriação do território: o território, para Santos, é sempre 
“território usado”,2 e os usos do território que se antagonizam convertem-no em 
espaço de conflito. 

Essa é a perspectiva do capítulo Desenvolvimento Rural desta edição.  
A questão do território no contexto rural brasileiro é abordada a partir de uma 
análise dos conflitos por terra que opõem, de um lado, comunidades rurais cuja 
identidade é essencialmente ligada à territorialidade – assentados, quilombolas, 
indígenas, extrativistas e outros povos tradicionais – e cuja luta reivindica o 
direito de permanência na terra onde vivem, e, de outro lado, grandes grupos 
econômicos, vinculados a setores como monocultura de commodities e mineração, 
cujas atividades têm por eixo o intenso consumo dos recursos naturais e cuja 
produção tem em vista o mercado externo.

Como mostra o capítulo, além do apoio oferecido pelo Estado a tais grupos 
econômicos, iniciativas no plano legislativo têm em vista limitar os direitos de 
povos tradicionais sobre seus territórios e ampliar o processo de mercantilização 
dos recursos neles existentes – minério, madeira, terra, água. Este movimento 
de especialização espacial da produção de commodities agrícolas e minerais 
reproduz o padrão concentrador que caracteriza a estrutura fundiária brasileira, 
já não como um “arcaísmo” remanescente na trajetória de desenvolvimento do 
país, mas como elemento constitutivo, em constante atualização, de um projeto 
de “modernização” do espaço agrário que entra em contradição com o direito 
territorial das comunidades rurais tradicionais. Desse ponto de vista, como 
conclui o texto, as iniciativas promovidas pelo Estado em favor da atenuação 
da pobreza rural, ao não considerarem, como núcleo organizador de suas ações, 
o direito à terra como direito primeiro dos povos do campo, e, assim, ao não 
reservarem papel fundamental às políticas de reforma agrária, de regularização de 
terras quilombolas e indígenas, de garantia de posse das comunidades tradicionais, 
acabam por contribuir para invisibilizar as demandas específicas destes grupos 
sem protegê-los das ameaças de desterritorialização a que estão expostos. 

1. Oliveira, F. Crítica à razão dualista. São Paulo: Novos Estudos do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – 
CEBRAP, 1972, p. 31-32. 
2. Santos, M. Técnica, espaço, tempo – globalização e meio técnico-científico-informacional. São Paulo: Hucitec, 
1994, p. 49.
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As diferentes abordagens que o tema em destaque desta edição recebeu nos 
capítulos a seguir indicam não apenas que uma visão plural e abrangente do campo 
social segue prevalecendo como marca desta publicação. Revelam, também, as 
variadas formas com que cada área temática pôde apropriar-se do conceito de 
território como ferramenta analítica no sentido de oferecer, aos leitores, uma 
perspectiva das políticas sociais que transcenda a esfera da sua institucionalidade e 
busque reconhecer, tanto quanto possível, as dificuldades, os impasses e as deter-
minações que tais políticas encontram ao se enraizarem em contextos territoriais 
específicos – nem sempre facilmente adaptáveis às suas formulações, marcados 
por realidades às vezes bem diversas entre si e nas quais, sem embargo, elas devem 
produzir efeitos em benefício de suas populações. 

Boa leitura!

Conselho Editorial




