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PREFÁCIO

A ousada iniciativa desta extensa pesquisa intitulada O Sistema 
Único de Assistência Social no Brasil: disputas e resistências em movimen-
to, sob a coordenação geral da PUC-SP, abrangendo todo o território 
nacional e elegendo temática conquistada e inscrita na Constituição 
de 1988 (que representou a culminância jurídica de um processo de 
redemocratização do país após 21 anos de uma ditadura militar), é 
um indicador de que o Serviço Social brasileiro, em seus 83 anos de 
existência, não obstante contraditórios percalços e enfrentamentos, 
alargou consideravelmente o seu horizonte de perspectivas no campo 
científico, pedagógico e cultural.

A pesquisa, que teve aprovação e apoio financeiro do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pro-
cede uma análise da gênese, conteúdo, fundamentos e realidade da 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) no Brasil, elegendo temática que desnuda e 
ilustra o embate em que a profissão sempre esteve inscrita de forma 
nem sempre consciente, revelando conquistas e perdas que reverbe-
ram no exercício e no conteúdo teórico-metodológico da formação 
das/os Assistentes Sociais. Situa-se no amplo universo institucional e 
conceitual oriundo desse embate na sociedade e no Estado brasileiro, 
mais especificamente no tenso campo da realidade dos direitos civis 
e políticos formulados em cartas constitucionais.
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Sabe-se que é um lugar comum reconhecer a grande dimensão 
territorial/continental de nosso país, espaço desta pesquisa, com sua 
pluralidade de climas e de feições físico-territoriais que o enrique-
cem. Mas tem sido menos perceptível (ou até vista com preconceito), 
sua diversidade cultural de costumes e origens, bem como dos ele-
mentos que estão na base do que Lukács (1960) denomina a forma 
de atendimento às prioridades ontológicas do ser social (em que se 
destaca o trabalho e a forma de organização produtiva), os quais 
rebatem na vida da população demandante do SUAS. Esta dimen-
são continental do país (e suas diferenças internas) não intimidou 
as/os pesquisadoras/es, que adotaram uma excelente estratégia de 
pesquisa contemplando todas as regiões, com suas especificidades e 
diferenças, incluindo a participação de pesquisadores de todas elas, 
o que contribuiu sobremodo para abrir e apontar rumos futuros para 
novas investigações.

Está afirmado neste trabalho que a pesquisa na área do Serviço 
Social não combina com o medo, nem com o comodismo, nem com 
a desesperança, nem com resquícios de pobreza teórico-metodoló-
gica, exigindo ousadia e coragem. As referências ético-políticas, em 
que se encontra o compromisso com outra sociabilidade humana, 
impuseram-se para encorajar a superação de todas as dificuldades, 
principalmente nesta conjuntura de retrocessos e ataques ao saber 
filosófico e científico das ciências sociais por parte de um governo 
declaradamente inimigo do saber libertador, da liberdade de cátedra 
e da democracia. Governo que nos envergonha perante o mundo e 
que se mostra servil ante os Estados Unidos.

O objeto da pesquisa está circunscrito à dinâmica da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS) — entidades e organismos de criação recente, 
que surgiram para fortalecer o Estado brasileiro em sua busca pela 
democratização do espaço público. Tal busca implicou esforços de 
afirmação e consolidação dessa política estatal, na organização de sua 
estrutura e equipamentos, para atender significativo contingente da 
população brasileira.
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O tratamento dado pelos pesquisadores ao processo de investiga-
ção permite identificar uma inflexão substantiva de muitos profissio-
nais nesse campo, ou seja, o esforço de rompimento com um passado 
de assistencialismo, clientelismo e paternalismo, ainda não erradicados 
das ações públicas de Proteção Social no país, mas já identificados 
em sua caducidade, subalternidade e incongruência, fazendo parte 
de uma estratégia de dominação, devendo ser erradicada quando 
se trata de avançar para além de uma democracia liberal limitada e 
atrasada em que o poder do povo só se manifesta pelo voto e ainda 
é visto como uma quimera.

Como registrou o trabalho da pesquisa, tais mudanças, sem 
dúvida, vêm contribuindo “para uma nova arquitetura pública para 
a Política Nacional de Assistência Social em distintos âmbitos — na 
oferta institucional, na organização e prestação de serviços, na ges-
tão do trabalho, na produção de informações, no financiamento e 
no controle social” (p.  454). E não se pode olvidar “a participação 
ativa de assistentes sociais e de múltiplos sujeitos e organizações que 
assumiram a luta pela sua efetivação como campo de afirmação de 
direitos não contributivos” (p. 454).

A pesquisa tira dos subterrâneos conceituais e vislumbra a pos-
sibilidade de importante protagonismo, na luta por direitos, daqueles 
que são os destinatários da PNAS e do SUAS, que a linguagem oficial 
denomina genericamente de “usuários”, pouco identificados, ainda, 
no interior do SUAS, em sua morfologia, em sua natureza e em sua 
fraqueza ou potência política, os quais costumam ser meras estatís-
ticas nas descrições dos relatórios institucionais, mas que a pesquisa 
propõe saírem da invisibilidade. Quem são eles?

Trata-se da chamada superpopulação relativa (na linguagem po-
pular identificados como “sobrantes” do mercado formal de trabalho), 
cujas formas de existência Karl Marx (2009) já identificava no interior 
das relações capitalistas de seu tempo. Diz ele que ela assume, con-
tinuamente, as três seguintes formas: flutuante, latente e estagnada 
(p.  744). Trata-se de um contingente cujo crescimento quantitativo 
no seio do modo de produção capitalista funciona como uma Lei. 



26 RAICHELIS • SILVA • COUTO • YAZBEK

No Brasil, segundo o IBGE, o número de desempregados nos três 
primeiros meses de 2019 foi de 13,4 milhões de pessoas (incluam-se 
aí suas famílias).

As diversificadas formas de sobrevivência desse contingente (os 
chamados “bicos”) são vistas na realidade brasileira de Norte a Sul, 
em que trabalhadores tentam um ganho financeiro qualquer para 
resolver o ganha-pão do dia, ou puxando carroças para transportes 
de materiais pesados, ou vendendo doces, picolés, sorvetes, água e 
outros alimentos na abordagem de transeuntes ou de veículos, ou 
atuam na lavagem de carros em estacionamentos, ou estão presentes 
nas bancas das feiras onde se vendem também alimentos, churrasqui-
nhos, frutas, açaí (Região Norte) e chopes, ou na plantação e colheita 
de pequenas roças. Enfim, é um grande contingente de força de 
trabalho inteiramente fora do mercado formal e do amparo de legis-
lações trabalhistas, seja CLT ou Sistema Integrado de Administração 
de Recursos Humanos (SIAPE), onde estão registrados os servidores 
públicos do Estado brasileiro. Acrescente-se a população em condições 
dramáticas, vivenciando doenças invalidantes, habitando nas ruas ou 
embaixo de pontes, que no Brasil está exposta ou ao frio, às chuvas e 
à violência, ou outras formas de dependência físico-social.

A leitura completa da pesquisa suscita a lembrança de manifes-
tações da categoria das/os assistentes sociais em que comparecem 
aprovações, críticas e recusas dessa política e desse sistema. São 
verbalizações que têm sido feitas a esse novo e organizado campo de 
trabalho no interior do espaço estatal no Brasil, em que a categoria 
das/os assistentes sociais é dominante e atua ancorada não só em 
uma teoria e uma metodologia do universo de sua formação, como 
também em um projeto ético-político concebido, mais do que formu-
lado, comprometido com a transformação social.

Além das aprovações e críticas no próprio campo do Serviço 
Social, as recusas ancoram-se na crença de que a PNAS e o SUAS ser-
vem às estratégias dos dominantes e tem a função de amortecer e até 
esvaziar a luta de classes. Já as defesas processam a categoria metodo-
lógica da mediação, para propugnar a necessidade de fortalecimento 
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e organização da classe trabalhadora no próprio seio da contradição 
capital x trabalho, sendo o acúmulo de conquistas necessário à vitória 
final. As duas posições estão presentes no debate contemporâneo do 
Serviço Social brasileiro e precisam ser processadas com diplomacia. 
Já as críticas são bem-vindas por todos/as.

Destaque-se um importante elemento consensual como resultado 
da pesquisa, qual seja, a identificação da precarização das “condições, 
relações e gestão do trabalho” no âmbito do SUAS em todas as regiões, 
que se sabe não serem exclusivas desse sistema, mas percorrem as 
políticas públicas no campo da Seguridade Social. Essa condição ilustra 
a injusta desigualdade interna das condições de trabalho no Estado 
brasileiro, onde estão presentes descasos versus privilégios no interior 
dos três poderes da República no Brasil. Sabe-se que o judiciário e o 
parlamento pouco ou nada têm a reclamar nesse quesito, pelo con-
trário, abocanham grande parte dos recursos estatais nesse âmbito.

Vale mencionar aqui, quanto às/aos trabalhadores do SUAS, o 
reconhecimento relativo que tiveram como uma “categoria emergente” 
cuja “identidade” encontra-se em construção. Tal reconhecimento, 
contudo, ainda não se tem traduzido em boas condições de trabalho 
e remunerações salariais.

Nesse movimento todo do universo da realidade brasileira e 
da pesquisa, lamentavelmente, como simboliza a canção de Caetano 
Veloso: o SUAS e a PNAS mal começaram “e já estão em desmonte”. 
O recente percurso descendente da realidade brasileira, em que as últi-
mas eleições foram precedidas e circundadas por fortes manifestações 
e ações ideológicas ultraconservadoras da chamada extrema-direita, 
inviabilizaram uma eleição limpa e democrática, ensejando a assun-
ção, pelo voto, de um representante dos ideários da extinta ditadura 
militar, que assumiu a Presidência da República e cujas investidas 
verbais e ativas estão nos envergonhando perante o mundo.

Cortes de verbas, extinção de cargos e procedimentos internos, 
redução de equipamentos de infraestrutura no campo da educação, 
da saúde e das políticas sociais, estão em andamento no Estado 
brasileiro, não verdadeiramente como uma medida fiscal no âmbito 
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econômico (como comparece no discurso do poder), mas como uma 
investida política da extrema-direita para enfraquecer a luta dos 
trabalhadores no Brasil.

Não obstante tudo isso, vale invocar uma categoria determinante 
da lógica dialética (que fundamenta nossos estudos e nossas ações): a 
categoria do movimento do universo e da história. Nada escapa dessa 
lei universal. Eis porque permanecem acesas nossas esperanças, nossa 
disposição de luta e ações no rumo de transformações radicais em 
nossa sociedade e no mundo. A história mostra que a sociedade feudal 
foi extinta, a sociedade escravocrata também. A sociedade capitalista, 
hoje agonizante e predatória da vida e do meio ambiente, haverá de 
dar lugar a uma sociabilidade superior.

Contribuirão para isso nossas pesquisas científicas no campo 
social, as quais são extremamente necessárias e, mais do que isso, 
imprescindíveis.

Joaquina Barata
Professora aposentada da UFPA
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O livro O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: disputas e re-
sistências em movimento apresenta e problematiza resultados de estudos 
e investigação empírica desenvolvidos a partir do projeto ESTUDO 
AVALIATIVO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL1. Esta pesquisa foi conduzida 
no âmbito de uma rede de cooperação científico-acadêmica envol-
vendo pesquisadores/as das seguintes Universidades e Programas 
de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (coordenação geral); 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade 
Federal do Maranhão; Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará; 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Es-
tadual do Ceará; e Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal do Pará.

O objeto da investigação foi a Política de Assistência Social no 
Brasil, especificamente no que se refere à implementação do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), considerando duas dimensões: 
análise crítica do conteúdo, dos fundamentos e da realidade da 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o processo de im-
plementação do SUAS em nível nacional, contemplando a análise 
da gestão federal, estadual e municipal, considerando a articulação 
entre os três níveis de governo e destes com a sociedade; pesquisa de 
campo sobre a implementação do SUAS em uma amostra intencional 
de estados e municípios brasileiros. Foram selecionados enquanto 
espaços institucionais privilegiados para estudo da implementação 
do SUAS: os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e 
os Centros de Referência Especializados para População em Situação 
de Rua (CENTROS POP).

1. O projeto foi aprovado e recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), em concorrência ao Edital Chamada: MCTI/CNPq/
Universal 14/2014. Processo n. 443.362/2014-9.
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O objetivo geral que orientou a pesquisa foi fortalecer a rede de 
cooperação científico-acadêmica entre Programas de Pós-Graduação 
consolidados, integrantes da Área de Serviço Social, em torno do 
eixo temático Política de Assistência Social, tendo em vista elevar o 
padrão de qualidade da formação acadêmico-profissional em nível 
de graduação e de pós-graduação, ampliar a produção científica 
desses Programas e contribuir com subsídios para a qualificação 
dos serviços, programas e benefícios que materializam a Política 
de Assistência Social no Brasil, enquanto os objetivos específicos se 
voltaram para:

• Desenvolver estudos sobre a Política de Assistência Social, tendo 
em vista avaliar e dimensionar o processo de implementação do 
SUAS e explicitar possíveis entraves e dificuldades para o aper-
feiçoamento da Política de Assistência Social no Brasil.

• Desenvolver atividades de pesquisa e de formação de recursos 
humanos em nível de graduação e de pós-graduação envolvendo 
seis programas de pós-graduação.

• Possibilitar intercâmbio e troca de experiências entre programas 
de pós-graduação de diferentes regiões do país (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Centro-Oeste e Sul), viabilizando a cooperação científico-
-acadêmica entre Grupos/Núcleos de pesquisa e pesquisadores.

• Propiciar a participação de alunos da graduação e de pós-gradua-
ção de cursos de mestrado e doutorado dos programas parceiros 
no desenvolvimento do projeto.

• Ampliar a formação de mestres e doutores e a produção cien-
tífico-acadêmica dos programas de pós-graduação envolvidos.

• Subsidiar, a partir da socialização dos conhecimentos produzidos, 
a qualificação de processos de monitoramento e avaliação de 
programas sociais no campo da Assistência Social, contribuindo 
assim para que a Universidade cumpra seu compromisso social 
de colaborar para a democratização das políticas públicas vol-
tadas à ampliação de direitos às classes e grupos subalternos da 
sociedade brasileira.
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Quanto aos critérios para seleção dos espaços geográficos para 
desenvolvimento da pesquisa empírica, foram selecionados estados 
representativos de cada região do país, sendo um estado da Região 
Norte (Pará); o Distrito Federal, representando a Região Centro-Oeste; 
dois estados da Região Nordeste (Maranhão e Ceará); dois estados 
da Região Sudeste (São Paulo e Minas Gerais); e dois estados da 
Região Sul (Rio Grande do Sul e Paraná), totalizando sete estados e 
o Distrito Federal.

Os estados indicados foram selecionados por critério intencional, 
considerando aqueles onde residiam pesquisadores das equipes ou 
onde esses tivessem facilidade de contato. Em cada um desses estados 
foram selecionados, também intencionalmente, pelos pesquisadores 
responsáveis pelo estudo, com a participação de gestores estaduais e 
de técnicos assessores, 06 municípios onde o estudo foi desenvolvido 
em profundidade2: a capital do estado (metrópole); 01 município de 
porte grande; 01 município de porte médio; 02 municípios de porte 
pequeno nível 01 e 01 município de porte pequeno nível 023, totalizan-
do, portanto, 40 municípios nos 07 estados mais o Distrito Federal4.

O total de CRAS selecionados para o desenvolvimento da pesquisa 
empírica nos 40 municípios dos 07 estados e mais o Distrito Federal foi 
de 02 CRAS para as metrópoles; 02 para as cidades de porte grande; 02 
para as cidades de porte médio; 01 para as cidades de porte pequeno 
nível 01 e 01 para as cidades de porte pequeno nível 02, totalizando 
56 CRAS, selecionados pelos pesquisadores responsáveis pelo estudo 
em cada estado com a participação dos gestores municipais e técnicos 
assessores da Política de Assistência Social no respectivo município. 

2. Nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná foram selecionados 05 municípios em vez de 06.

3. Conforme adotado pela Política Nacional de Assistência Social de 2004, são considerados 
municípios pequenos nível 01 (até 20.000 habitantes); pequenos nível 02 (de 20.001 a 50.000 
habitantes); municípios médios (50.001 a 100.000); municípios grandes (entre 100.001 a 900.000 
habitantes) e as metrópoles, cidades com população de 900.000. O critério a ser considerado 
na seleção dos municípios dos diferentes portes é o nível de estruturação maior ou menor da 
Política de Assistência Social nos municípios dos estados selecionados.

4. Nos estados de Minas Gerais e São Paulo foram selecionados 02 municípios de grande 
porte, em vez de 02 de pequeno porte 1.
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Participou da pesquisa empírica no Distrito Federal 01 CRAS também 
selecionado pelos/as pesquisadores/as com a participação do gestor 
distrital da Política de Assistência Social. No geral, foram estudados 
57 CRAS.

Para escolha dos municípios e dos CRAS, foi considerada a 
diversidade da realidade do desenvolvimento da Política de Assis-
tência Social, contemplando essa diversidade em cada município e 
em relação aos CRAS. Portanto, foram selecionados municípios com 
diferentes níveis de gestão, com destaque à gestão básica e gestão 
plena, considerados ainda os CRAS com pelo menos dois anos de 
funcionamento.

Quanto aos CREAS, foram selecionados 01 em cada estado e 01 
no Distrito Federal, totalizando, por conseguinte, 08 CREAS, selecio-
nados pelos pesquisadores responsáveis pelo estudo de cada estado 
da amostra, com a participação dos gestores estaduais e distrital e 
técnicos inseridos na implementação da Política de Assistência So-
cial. Nesse aspecto, foi considerado o critério de maior abrangência 
regional dos CREAS no estado, de preferência envolvendo consórcios 
de municípios, criados por iniciativa dos estados. Já, os CENTROS 
POP, pela implantação recente5, foram também selecionados 01 por 
estado participante da amostra e 01 no Distrito Federal, localizados em 
municípios de grande porte ou metrópole, totalizando 08 CENTROS 
POP, considerado o maior tempo de funcionamento, mínimo de um 
ano, sendo selecionados também com a participação de gestores e 
técnicos locais.

5. As informações nacionais sobre o funcionamento dos CENTROS POP foram colhidas pela 
primeira vez pelo Censo SUAS 2011, que apontou a existência de 90 equipamentos distribuídos 
em 21 unidades da federação, em todas as regiões brasileiras. O Censo SUAS 2012 indicou a 
existência de 105 CENTROS POP em todo o país, sendo 75 em municípios de grande porte 
e 27 em metrópoles (dos quais 26 na cidade de São Paulo). Entre 2011 e 2015, o número de 
CENTROS POP cresceu, passando de 90 unidades para 235 no período. Contudo, houve uma 
redução de cinco unidades entre 2015 e 2016, ano em que foram registradas 230 unidades. A 
Região Centro-Oeste foi a única que teve aumento, de uma unidade. A maior redução ocorreu 
na Região Sudeste, que em 2016 apesentava 102 CENTROS POP, cinco a menos que no ano 
anterior. (cf. Censo SUAS, 2016)
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Em termos gerais, a Tabela 1 a seguir apresenta a composição 
dos estados integrantes da amostra da pesquisa empírica em termos 
do quantitativo de municípios, por porte populacional.

Tabela 1. Distribuição dos municípios pelos Estados da amostra da 
pesquisa segundo o porte

Estados
Munic. 

Pequeno 
porte I

Munic. 
Pequeno 
porte II

Munic. 
Médio 
porte

Munic. 
Grande 
porte

Metrópole Total 
Geral

Pará 45 56 28 14 01 144

Maranhão 125 71 13 07 01 217

Ceará 92 58 26 07 01 184

Minas Gerais 667 117 37 31 01 853

São Paulo 392 117 60 73 03 645

Rio Grande 
do Sul 390 64 24 18 01 497

Paraná 310 57 14 17 01 399

Distrito 
Federal 

01(mais 
31 regiões 

administrativas)
01

Total 2021 540 202 167 10 2940

Fonte: IBGE, 2017. Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2017/
estimativa_dou.shtm. Acesso em: 13 nov. 2018

A tabela indica que o total de municípios nos 07 estados e DF 
que compõem a amostra da pesquisa é de 2.940. Destes, 2.561 são de 
portes pequenos I e II, representando 87,1% dos municípios, isto é, 
são municípios com população de até 50.000 habitantes, conforme a 
Política Nacional de Assistência Social de 2004, detalhada na nota de 
rodapé de número 2. Considerando essa realidade, dos 06 municípios 
selecionados em cada estado, 03 foram de pequeno porte nível II e 
nível I, com pequenas variações em cada estado, conforme informado 
nas notas 2 e 4.
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O Quadro 1 a seguir apresenta a relação dos municípios dos 
estados que compuseram a amostra para o estudo de campo e seus 
respectivos portes populacionais.

Quadro 1. Estados e Municípios integrantes da amostra da Pesquisa 
Empírica: porte populacional dos municípios

Estados e Municípios Porte do Município

Ceará

Fortaleza Metrópole

Maracanaú Grande

Crateús Médio

Beberibe Pequeno nível 2

Pindoretama Pequeno nível 1

Pires Ferreira Pequeno nível 1

Maranhão

São Luís Metrópole

Açailândia Grande porte

Barreirinhas Médio porte 

Cururupu Pequeno nível 2

Bacabeira Pequeno nível 1

Davinópolis Pequeno nível 1

Pará

Belém Metrópole

Abaetetuba Grande porte

Breves Médio porte

Salinópolis Pequeno nível 2

Vitória do Xingu Pequeno nível 1

Inhangapi Pequeno nível 1

Minas Gerais

Coronel Fabriciano Grande porte

Uberaba Grande porte 

Janaúba Médio porte

Araçuaí Pequeno nível 1

Poço Fundo Pequeno nível 2
Continua ➧
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Estados e Municípios Porte do Município

São Paulo
São Paulo Metrópole

São Bernardo do Campo Grande porte

Hortolândia Grande porte

Batatais Médio porte

Iguape Pequeno nível 1

Nova Canaã Paulista Pequeno nível 2

Rio Grande do Sul
Porto Alegre Metrópole

Bento Gonçalves Grande Porte

São Borja Médio Porte

Dom Feliciano Pequeno Porte nível 1 

Butiá Pequeno Porte nível 2

Paraná
Curitiba Metrópole

Londrina Grande Porte

Ibiporã Pequeno Porte nível 2

Cornélio Procópio Pequeno Porte nível 2

Cerro Azul Pequeno Porte nível 1

Distrito Federal
Brasília Metrópole

Ceilândia Região administrativa

Taguatinga Região Administrativa

Fonte: IBGE, SIDRA. Banco de Dados Agregados. Censo Demográfico e Contagem da população. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2010

Para realização da pesquisa de campo, foram aplicados os se-
guintes procedimentos: Observação Sistemática dos CRAS, CREAS 
e CENTROS POP in loco; Entrevista semiestruturada com gestores 
estaduais, municipais e conselheiros, e Grupo Focal com técnicos, 
usuários e conselheiros6. A partir desses procedimentos, as informações 

6. No caso dos estados de Minas Gerais e São Paulo e respectivos municípios da amostra, 
em função de uma escolha metodológica da equipe de pesquisa, os conselheiros não integraram 
os grupos focais, mas participaram de entrevistas semiestruturadas. 

Quadro 1. Continuação
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foram coletadas no período compreendido de 2016 a 2018, proce-
dendo-se a transcrição dos áudios das entrevistas e das reuniões dos 
grupos focais e a sistematização das observações de campo, material 
posteriormente selecionado, classificado e organizado com vistas a 
articular o pensamento dos diferentes sujeitos envolvidos na pesqui-
sa, tendo por referência os eixos temáticos definidos para orientar a 
investigação. Por fim, foram elaborados relatórios específicos sobre a 
PAS e a implementação do SUAS em cada município. Esses relatórios 
ofereceram o conteúdo básico para elaboração dos relatórios de cada 
estado, sendo ainda consolidado um relatório de abrangência regional, 
com a sistematização dos resultados da pesquisa empírica nas Regiões 
Norte e Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Em termos quantitativos, nas Regiões Norte e Nordeste foram 
realizadas as seguintes atividades de pesquisa: entrevistas semies-
truturadas com gestores estaduais, municipais e prefeito: 27; grupos 
focais: 66, envolvendo a participação de 647 sujeitos participantes da 
pesquisa: técnicos, conselheiros e usuários; foram ainda realizadas um 
total de 35 visitas de observação em CRAS, CREAS, CENTROS POP 
e Núcleo de Atendimento Social. Na Região Sudeste, as atividades 
de campo envolveram 281 sujeitos entre gestores, conselheiros, traba-
lhadores e usuários. O diálogo com gestores municipais (13), com os 
dois gestores estaduais (MG e SP), com representantes dos conselhos 
municipais (15), com usuários (141) e com os trabalhadores do SUAS 
(112). Na Região Sul, foram 191 participantes da pesquisa, entre eles 
gestores estaduais e municipais (12); representantes dos conselhos 
municipais (12), com usuários (94) e trabalhadores do SUAS (73). Em 
Brasília, a pesquisa ouviu a gestora distrital, o secretário executivo do 
conselho distrital, três trabalhadores e sete usuários.

De modo geral, a pesquisa foi bem recebida pelas equipes e ges-
tores/as dos estados e municípios da amostra em todas as regiões, 
com manifesto interesse de colaboração e apoio para que ela pudesse 
ser viabilizada, o que foi essencial pois tratou-se de uma investigação 
de grande envergadura pela abrangência, escala e diversidade de 
técnicas de coleta de dados.
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Há que se registrar, contudo, algumas dificuldades que foram 
contornadas, como a necessidade de substituição de alguns muni-
cípios da amostra, dificuldades de contato inicial com gestores/as 
para obter a adesão à pesquisa e indicação de interlocutor/a para a 
elaboração da complexa agenda do trabalho de campo, cancelamentos 
e reagendamentos, substituição de gestores, e, finalmente, o momento 
de realização da pesquisa empírica coincidiu, em alguns municípios, 
com o período de término ou início de mandatos de gestões munici-
pais, com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 
com a realização de eleições municipais em 2016 e, como aconteceu 
no DF, a ocorrência de uma greve de trabalhadores/as prolongada 
por quatro meses, o que implicou que a pesquisa de campo fosse 
realizada apenas no segundo semestre de 2018.

Apesar de todas essas intercorrências, é preciso enfatizar que sem 
o apoio e o engajamento de gestores/as, assessores/as, trabalhadores/
as, usuários/as, conselheiros/as não teria sido possível cumprir os 
objetivos da pesquisa. Mas há que se mencionar o compromisso, a 
seriedade e a obstinação das equipes de pesquisadores/as dos seis 
programas de pós-graduação, experientes e jovens pesquisadores/
as, envolvidos/as nessa verdadeira aventura que é fazer pesquisa e 
produzir conhecimento em um País de dimensão continental como o 
Brasil, diverso em suas realidades geográfica e territorial, tendo que 
se deslocar por terra, céu e rio para poder acessar os sujeitos dessa 
pesquisa, os reais protagonistas de todo esse processo. Para nós, a 
realização desse projeto atestou uma vez mais, como mencionado 
ao longo do texto, o caráter pedagógico das pesquisas sociais e a 
potencialidade das técnicas de coleta coletiva, uma vez que instigam 
o grupo a refletir, articular-se e mobilizar-se.

Para além desta introdução, o livro segue com os capítulos que 
abordam os resultados da pesquisa empírica, destacando a implemen-
tação do SUAS nas respectivas regiões e no Distrito Federal, com as 
seguintes formulações:

Capítulo 1 — IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NOS ESTADOS 
DO MARANHÃO, PARÁ E CEARÁ: representação e confronto da 
realidade nas Regiões Norte e Nordeste;
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Capítulo 2 — IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NOS ESTADOS 
DE SÃO PAULO E MINAS GERAIS: heterogeneidade da Política 
de Assistência Social na Região Sudeste;

Capítulo 3 — IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NOS ESTADOS 
DO RIO GRANDE DO SUL E PARANÁ: desafios para a garantia 
da Assistência Social da Região Sul;

Capítulo 4 — O SUAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE: desafio 
da implementação no Distrito Federal.

Nos capítulos regionais são apresentadas e problematizadas 
uma caracterização socioeconômica dos espaços da pesquisa empí-
rica considerando os 7 estados e o DF, além dos 40 municípios que 
compuseram a amostra da pesquisa empírica. Segue, em cada capí-
tulo, a abordagem dos resultados da pesquisa de campo a partir dos 
eixos temáticos que orientaram os estudos: percepção dos sujeitos da 
pesquisa (gestores, técnicos, conselheiros e usuários) sobre a PAS e o 
SUAS; qualificação da Política de Assistência Social; serviços e bene-
fícios socioassistenciais ofertados no âmbito do SUAS; trabalhadores 
e trabalhadoras do SUAS; participação dos usuários e controle social 
e vigilância socioassistencial. Cada capítulo regional apresenta uma 
conclusão com destaque dos achados mais relevantes identificados 
nas respectivas regiões.

Por último, é apresentada uma conclusão geral, na qual se busca 
realçar os achados mais relevantes identificados no decorrer de todo 
o processo investigativo, com especial atenção para convergências e 
especificidades da Política de Assistência Social e da implementação 
do SUAS, considerando a conjuntura atual de desmanche do SUAS 
no contexto das contrarreformas.

As organizadoras




