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RESUMO 
 

A Assistência Social tem sido enfocada como direito de cidadania conquistado pelos 
setores democráticos da sociedade brasileira, notadamente as entidades 
representativas dos assistentes sociais, tendo como beneficiários os indivíduos e 
grupos em situação de risco e vulnerabilidade social. A Política Nacional de 
Assistência Social de 2004 (PNAS 2004) afirma ser a assistência social uma “aliada” 
do desenvolvimento social e humano, mas essa reflexão ainda é incipiente nos 
estudos e debates sobre assistência social. Para pensar as possíveis articulações 
entre assistência social e desenvolvimento, a pesquisa MUNICIPALIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO LOCAL: um estudo da política 
municipal de assistência social em Mossoró/RN(1996-2005) teve como objetivo 
realizar um estudo da política municipal  de assistência social em Mossoró(RN), 
especificamente, analisar o processo de municipalização da assistência social a 
partir da construção do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Mossoró), 
verificando os limites e possibilidades desse processo  quanto à efetividade do 
Conselho, bem como, identificar a percepção da população acerca da visibilidade do 
Conselho e da política municipal de assistência social, a concepção de 
desenvolvimento presente nos documentos emanados do poder público e do 
Conselho Municipal de Assistência Social e  as  relações que os agentes  do 
Conselho Municipal de Assistência Social e Poder Público fazem entre assistência 
social e desenvolvimento local. Para tanto, realizamos pesquisa documental junto à 
Gerência de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Mossoró(RN) e ao 
Conselho Municipal de Assistência Social  de Mossoró(RN). Realizamos também, 
entrevistas com agentes do CMAS/Mossoró que tiveram atuação no período de 1996 
a 2002, aplicamos questionários com os conselheiros do período de 2002 a 2005 e 
com a população de Mossoró, através de amostra aleatória. A pesquisa constatou 
que a assistência social pode impulsionar a inserção dos usuários em diversas 
esferas da vida social. No entanto, em Mossoró, a política de assistência social não 
tem percebido essa possibilidade, limitando-se a cumprir as exigências burocrático-
institucionais e reduzindo, assim, sua efetivação enquanto elemento do 
desenvolvimento social e humano local. 
 
 
 
Palavras-Chave: Assistência Social. Desenvolvimento Local. Poder Local.   



 

ABSTRACT 

 
 
Social Assistence has been focused as a right of citzenship conquered by the 
democratic sections of the Brazilian society, noticeably the representative entities of 
the social workers, having as beneficiaries the individuals and the groups found in 
risky situation and social vulnerability. The National Policy of Social Assistence of 
2004 (PNAS 2004) affirms that the Social Assistence is an “allied” of the human and 
social development, but that reflection is still incipient concerning the studies and 
debates about social assistence. In order to consider the possible links between 
social assistence and development, the study “THE MUNICIPALITY OF SOCIAL 
ASSISTENCE AND LOCAL DEVELOPMENT: a study about the municipal policy of 
social assistence of Mossoró/RN (1996-2005)”, had as objective to carry out a study 
on the municipal policy of social assistence of Mossoró(RN), specifically, to analyse 
the process and municiplity of the social assistence from the start of the Social 
Assistence Municipal Counsel (CMAS); verify the limits and possibilities of the 
municipality process related to the effectiveness of the Social Assistence Municipal 
Counsel; identify the perception of the population about what is seen by the Social 
Assistence Municipal Counsel; idnetify the concept of development present in the 
documents which have been emanated by the Public power and the Social 
Assistence Municipal Counsel and to identify the possible relationships that the 
agents of the Social Assistence Municipal Cousel have between Social Assistence 
and Local Development. For that, we acccomplished a document research together 
with the menagement of social development of the city hall of Mossoró(RN) and the 
social assistence municipal counsel of Mossoró(RN). We also interviewed agents of 
the CMAS/Mossoró who participated from 1996 to 2000, we used some 
questionaries with the counselors of 2002 to 2005 and with the population of 
Mossoró, through a random sample. The study showed that Social Assistence may 
stimulate the insertion of the users of several areas of the society. Therefore, in 
Mossoró, the social assistence policy has not noticed such possibility, that way, it is 
limited to accomplish the institutional and bureocratic demandings, limiting then, its 
effectiveness as an element of the local social and human development. 
 
 
Key Words: Social Assistence. Local Development. Local Power.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Ilustração 01: Foto 01 – Festa cívica pela chegada dos novos geradores 

de energia para a cidade em crescimento............................

 

24 

Ilustração 02: Quadro 01 – Assistência Social na Constituição da 

República Federativa do Brasil – 1988.................................

 

28 

Ilustração 03: Foto 02 – Serviço Estadual de Reeducação e Assistência 

Social.....................................................................................

 

47 

Ilustração 04: Figura 01 – Croquis Mossoró/1772....................................... 49 

Ilustração 05: Figura 02 – Croquis Mossoró/1870....................................... 50 

Ilustração 06: Figura 03 – Croquis Mossoró/1883....................................... 51 

Ilustração 07: Gráfico 01 – Evolução da população no Brasil, Nordeste, 

Rio Grande do Norte e Mossoró (1920-2000)...................... 

 

52 

Ilustração 08: Gráfico 02 – População urbana em Mossoró-RN (1970-

2005)......................................................................................

 

52 

Ilustração 09: Gráfico 03 – Evolução da população masculina e  

feminina em Mossoró-RN (1970-2004).................................

 

53 

Ilustração 10: Gráfico 04 – Distribuição da população de Mossoró por 

faixa etária.............................................................................

 

54 

Ilustração 11: Gráfico 05 – Total da população por bairro em 

Mossoró/RN...........................................................................

 

55 

Ilustração 12: Quadro 02 – Conjuntos residenciais de Mossoró............... 56 

Ilustração 13: Quadro 03 – Favelas da Cidade em 2004............................ 58 

Ilustração 14: Quadro 04 – Favelas em Mossoró........................................ 58 

Ilustração 15: Figura 04 – Planta representativa da cidade de Mossoró  

no final do século XIX............................................................

 

59 

Ilustração 16: Figura 05 – Carta cadastral de Mossoró-RN – 1999............ 60 

Ilustração 17: Gráfico 06 – Produto Interno Bruto (PIB) por Setor de 

Atividade Econômica em Mossoró – 1970-2002.................. 

 

61 

Ilustração 18: Gráfico 07 – Distribuição de renda por faixa salarial (SM 

ano 2000).............................................................................. 

 

62 

Ilustração 19: Gráfico 08 – Evolução do emprego (2000-2005).................. 63 



 

 
Ilustração 20: Gráfico 09 – Esperança de vida ao nascer do 

mossoroense.........................................................................

 

63 

Ilustração 21: Quadro 05 – Estabelecimentos de práticas de saúde por 

dependência administrativa – 2005...................................... 

 

65 

Ilustração 22: Quadro 06 – Gestores Municipais de Mossoró de          

1948 a 2004........................................................................

 

67 

Ilustração 23: Quadro 07 – Síntese das ações mais relevantes da 

assistência social em Mossoró/RN – 1996-2005................

 

74 

Ilustração 24: Quadro 08 – Ações Federais de assistência social no 

município de Mossoró/RN...................................................

 

76 

Ilustração 25: Quadro 09 – Programas/Serviços Federais realizados no 

município de Mossoró(RN)................................................. 

 

76 

Ilustração 26: Quadro 10 – Programas/Serviços Municipais realizados 

com recursos da Prefeitura de Mossoró(RN)..................... 

 

77 

Ilustração 27: Quadro 11 – Conferências Nacionais de Assistência    

Social (1995 a 2005)...........................................................

 

80 

Ilustração 28: Quadro 12 – Conferências Municipais e Reuniões 

Ampliadas de Assistência Social – (1995 a 2005)..............

 

81 

Ilustração 29: Quadro 13 – Representação governo e sociedade civil no 

CMAS/Mossoró/RN – (1995 a 2005).................................. 

 

86 

Ilustração 30: Quadro 14 – Diretorias do CMAS/Mossoró (1996–2005)... 88 

Ilustração 31: Quadro 15 – Escolaridade/formação profissional dos 

conselheiros do CMAS/Mossoró/RN (1996-2002)..............

 

91 

Ilustração 32: Quadro 16 – Faixa etária dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró/RN (2003-2005)........................................

 

93 

Ilustração 33: Quadro 17 – Nível de escolarização dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró/RN (2003-2005)........................................

 

93 

Ilustração 34: Quadro 18 – Formação profissional dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró/RN (2003-2005)........................................

 

94 

Ilustração 35: Quadro 19 – Características de vida e do trabalho de 

cada conselheiro do CMAS/Mossoró que o identifica com 

a política de assistência social............................................

 

 

95 



 

Ilustração 36: Foto 03 – Vista aérea da cidade de Mossoró, destacando 

a área do centro em torno do rio Mossoró..........................

 

98 

Ilustração 37: Gráfico 10 – Conhecimento dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró sobre a Lei Orgânica da  Assistência 

Social.................................................................................. 

 

 

101 

Ilustração 38: Gráfico 11 – Conhecimento dos conselheiros 

CMAS/Mossoró sobre a Política Nacional  de    

Assistência Social...............................................................

 

 

102 

Ilustração 39: Gráfico 12 – Conhecimento dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró(RN) sobre o Plano Municipal de 

Assistência Social...............................................................

 

 

102 

Ilustração 40: Gráfico 13 – Conhecimento da população de 

Mossoró(RN) sobre a assistência social............................ 

 

105 

Ilustração 41: Gráfico 14 – Percepção da população de Mossoró/RN 

sobre a assistência social.................................................. 

 

105 

Ilustração 42: Gráfico 15 – Conhecimento da população de Mossoró/RN 

sobre a Lei Orgânica da Assistência Social........................

 

106 

Ilustração 43: Gráfico 16 – Conhecimento da população de Mossoró 

sobre Municipalização da Assistência Social..................... 

 

107 

Ilustração 44: Gráfico 17 – Conhecimento da população de Mossoró/RN 

sobre o Conselho Municipal de Assistência Social.............

 

107 

Ilustração 45: Gráfico 18 – Visão dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró(RN) acerca da municipalização da 

assistência social em Mossoró.......................................... 

 

 

109 

Ilustração 46: Gráfico 19 – Avaliação dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró(RN) sobre a Política Municipal de 

Assistência Social...............................................................

 

 

110 

Ilustração 47: Gráfico 20 – Visão dos conselheiros do CMAS/Mossoró 

sobre a contribuição da Municipalização na 

democratização das relações entre o poder público e a 

sociedade local................................................................... 

 

 

 

112 
 



 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADEFIM − Associação dos Deficientes Físicos de Mossoró 

ADVM − Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró 

ANNE − Associação Novo Nordeste 

APAE − Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

API − Programa Apoio a Pessoa Idosa 

ARENA − Aliança Renovadora Nacional 

BID − Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD − Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento 

BPC − Benefício de Prestação Continuada 

CAERN   − Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte 

CAGED − Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CCCP − Conselho Comunitário de Passagem de Pedra 

CEBAS − Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

CEF − Caixa Econômica Federal 

CF/88 − Constituição Federal de 1988 

CF8 − Centro Feminista 8 de Março 

CM8 − Centro da Mulher 8 de Março 

CMAS − Conselho Municipal de Assistência Social 

CMMAD − Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

CNAS − Conselho Nacional de Assistência Social 

CRESS − Conselho Regional de Serviço Social 

CSFD − Centro Social Francisco Dantas 

DATA − Sistema de Dados 

DDAS − Departamento Diocesano de Ação Social e Comunitária 

ECA − Estatuto da Criança e do Adolescente 

ESAM − Escola Superior de Agricultura de Mossoró 

FUMAS − Fundo Municipal de Assistência Social 

FUNDAC − Fundação Estadual da Criança e do Adolescente 



 

GEDS − Gerência de Desenvolvimento Social 

IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH − Índice de Desenvolvimento Humano 

IDH-M − Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INEP − Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

INSS − Instituto Nacional de Seguridade Social 

IPEA − Instituto de Pesquisa Economica Aplicada 

IPTU − Imposto Predial e Territorial Urbano 

ISS − Imposto Sobre Serviços 

LBA − Legião Brasileira de Assistência 

LOAS − Lei Orgânica da Assistência Social 

MDB − Movimento Democrático Brasileiro 

MDS − Ministério de Desenvolvimento Social 

NOB − Norma Operacional Básica 

NUPROM − Núcleo de Produção de Mossoró 

ONU − Organização das Nações Unidas 

PAC − Programa Apoio a Criança Carente de 0 a 6 anos 

PAIF − Programa de Atenção Integrada à Família 

PBF − Programa Bolsa Família 

PC do B − Partido Comunista do Brasil 

PDS − Partido Democrático Social 

PETI − Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

PFL − Partido da Frente Liberal 

PIB − Produto Interno Bruto 

PMAS − Plano Municipal de Assistência Social 

PMDB − Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PMM − Prefeitura Municipal de Mossoró 

PNAS − Política Nacional de Assistência Social 

PND-NR − Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República 

PPA − Plano Pluri-Anual 

APD − Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência 



 

PPS − Partido Popular Socialista 

PR − Partido Republicano 

PRODEMA − Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente 

PSB − Partido Socialista Brasileiro 

PSDB − Partido Socialista Democrático Brasileiro 

PT − Partido dos Trabalhadores 

PTB − Partido Trabalhista Brasileiro 

RN − Rio Grande do Norte 

RPNS − Região de Produção do Nordeste Setentrional 

SACS − Secretaria Municipal de Ação Social e Comunitária 
SC − Santa Catarina 

SEDETEMA − Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio 

Ambiente 

SESI − Serviço Social da Indústria 

SETAS − Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

SETHAS − Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência 

Social 

SINAI − Sindicato dos Trabalhadores na Administração Indireta do 

Estado do Rio Grande do Norte 

SMP − Secretaria Municipal de Planejamento 

SMS − Secretaria Municipal de Saúde 

SP − São Paulo 

SUAS − Sistema Único de Assistência Social 

SUS − Sistema Único de Saúde 

UDN − União Democrática Nacional 

UERN − Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UFERSA − Universidade Federal do Semi-Árido 

UNP − Universidade Potiguar 



 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ........................................................................................... 18 

1  ASSISTÊNCIA SOCIAL, PODER LOCAL E DESENVOLVIMENTO .......
1.1 A assistência social como política pública de seguridade social ...............

1.2 A política de assistência social e o poder local ..........................................

1.3 A assistência social e o desenvolvimento local ......................................... 

24 

27 

35 

41 

2  O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EM MOSSORÓ (RN) .................................................................................. 

 

47 

2.1 O Município de Mossoró (RN) ....................................................................

2.2 A política de assistência social em Mossoró(RN) ......................................

2.3 A constituição do Conselho Municipal de Assistência Social em  

Mossoró (RN)  .............................................................................................

2.4 O perfil dos Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social 

de Mossoró(RN) ..........................................................................................

48 

68 

 

82 

 

90 

3  LIMITES E POSSIBILIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 
MOSSORÓ (RN) .........................................................................................

 

98 

3.1 A atuação do Conselho Municipal de Assistência Social na efetivação  

da política de assistência social em Mossoró(RN) .....................................

3.2 A visibilidade do Conselho Municipal de Assistência Social e da Política 

de Assistência Social em Mossoró (RN) ....................................................

3.3 A assistência social e o desenvolvimento local na percepção dos 

agentes do CMAS e do Poder Público em Mossoró (RN) .........................

 

99 

 

104

 

108

4  CONCLUSÃO ............................................................................................. 117

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 120

APÊNDICE .................................................................................................

Apêndice 1 – Roteiro de entrevistas com conselheiros do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Mossoró/RN......................................

Apêndice 2 – Instrumental aplicado junto a conselheiros do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Mossoró (CMAS/Mossoró)...............

128

 

129

 

131

ANEXO .......................................................................................................

Anexo A – Mapa do Rio Grande do Norte Localizando Mossoró ............

Anexo B – Mapa da Mesorregião Oeste Potiguar ...................................

Anexo C – Mapa da Microrregião de Mossoró ........................................

134

135

136

137



 18

 

INTRODUÇÃO 

O tema da assistência social tem ocupado um lugar central no campo do 

serviço social, tanto na formação profissional dos assistentes sociais como constitui-

se numa das áreas centrais da intervenção profissional. Nosso interesse na reflexão 

sobre a Política de Assistência Social deveu-se menos à centralidade desse tema no 

serviço social e mais em decorrência de nossa atuação como conselheira no 

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Mossoró(RN). 

Normalmente, a discussão da política de assistência social no campo do 

serviço social é pensada como um direito de proteção social destinado a grupos e 

segmentos sociais que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Neste sentido, este trabalho amplia a discussão relacionando a assistência social 

com o tema desenvolvimento enquanto mudança social. 

A nossa aproximação com o Mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente do Programa de Pós -Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PRODEMA/UERN), 

proporcionou-nos o desafio de pensar as possíveis articulações da política de 

assistência social com o tema do desenvolvimento local. 

Isso porque, ao definir como objetivo “garantir as necessidades básicas” 

de indivíduos pertencentes a grupos e segmentos em situação de risco e 

vulnerabilidade social, e realizar-se “De forma integrada às políticas setoriais, 

visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento 

de  condições para atender contingências sociais e à universalização dos Direitos 

Sociais”(Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Art. 1°), a assistência social 

visa promover mudanças na qualidade de vida dos indivíduos e segmentos 

excluídos sócio - economicamente. 

Certamente que a concepção tradicional de desenvolvimento, herdada do 

século XIX, na qual este é compreendido como sinônimo de crescimento econômico, 

industrialização, uso de tecnologia e produção de bens (BASTOS, 2000), não 

permite realizar essa articulação entre desenvolvimento e assistência social. Nesse 

caso, a assistência social não teria outro lugar senão tornar-se política 

compensatória. Isso porque, se continuássemos a pensar desenvolvimento como 

apenas crescimento econômico, industrialização e uso de tecnologia, a política de 
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assistência não teria outro lugar a não ser promover “mínimos sociais” para aqueles 

que encontram-se excluídos tanto das forças produtivas como dos resultados da 

produção capitalista. 

No entanto, se pensarmos a noção de desenvolvimento em termos do 

enriquecimento da vida humana dele resultante (SEN, 1992), coloca-se como 

legítimo pensar que a assistência social, quando passa a ser entendida como direito 

que os indivíduos pertencentes a grupos e segmentos em condições de risco e 

vulnerabilidades sociais têm de realizarem mudanças em sua condição social e, 

portanto, na sua qualidade de vida, pode ser pensada, enquanto política pública, 

como um dos elementos do Desenvolvimento. 

Outra questão que se coloca ao refletirmos a relação entre 

desenvolvimento e assistência social são os novos papéis desenhados pelo poder 

público local no Brasil pós Constituição de 1988. Pois tanto a política de assistência 

social pós constituição de 1988, por seu caráter descentralizado, como a noção de 

desenvolvimento sustentável, por incorporar a idéia de ser endógeno, tem no espaço 

local o ambiente de sua realização. 

Nesse contexto, a pesquisa A MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO LOCAL: um estudo no município de 

Mossoró/RN (1996-2005), tem como objetivo geral realizar um estudo acerca da 

Política de Assistência Social no Município de Mossoró(RN). Especificamente, tem 

como objetivos analisar o processo de municipalização da assistência social no 

município de Mossoró a partir da construção do Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS); verificar os limites e possibilidades do processo de municipalização 

da assistência social em Mossoró quanto à efetividade da atuação do 

CMAS/Mossoró; identificar a percepção da população de Mossoró(RN) acerca da 

visibilidade do Conselho Municipal de Assistência Social; identificar a concepção de 

desenvolvimento presente nos documentos emanados do Poder Público e do 

CMAS/Mossoró e identificar as possíveis relações que os agentes do 

CMAS/Mossoró fazem entre assistência social e desenvolvimento local. 

O processo de pesquisa é condicionado pela necessidade de 

concretização dos objetivos propostos, que por sua vez definem como elemento 

norteador as escolhas de técnicas e instrumentos a serem utilizados, de forma a 

garantir a investigação. 
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Richardson (1999) define a existência de dois métodos de coleta de 

dados: o quantitativo e o qualitativo. O método quantitativo caracteriza-se em linhas 

gerais quando existe a necessidade, na escolha, de realizar tanto coleta dos dados, 

como na sua classificação, procedimentos estatisticamente quantificáveis. Quanto 

ao método qualitativo é utilizado quando não se tem objetivo de “numerar ou medir 

unidades ou categorias homogêneas”(RICHARDSON,1999, p. 79) 

Na presente pesquisa, utilizamos o método quantitativo e o qualitativo. O 

processo metodológico constituiu-se: da revisão da literatura sobre assistência 

social, desenvolvimento, poder local, vulnerabilidade social e políticas sociais para a 

construção do quadro de referências teórico-analíticas. Em segundo lugar, 

realizamos pesquisa documental junto à Gerência de Desenvolvimento Social da 

Prefeitura Municipal de Mossoró(RN) e ao Conselho Municipal de Assistência Social 

de Mossoró(RN). Realizamos entrevistas com agentes do Conselho Municipal de 

Assistência Social do Município de Mossoró que tiveram atuação no período de 1996 

a 2002. Também aplicamos questionários aos conselheiros do CMAS/Mossoró do 

período de 2002 a 2005 e com a população de Mossoró, através de uma amostra 

aleatória. 

A escolha pela pesquisa documental deveu-se a compreensão de que 

esta representa  

 
[...] uma forma que pode se revestir de um caráter inovador, trazendo 
contribuições importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os 
documentos normalmente são considerados importantes fontes de dados 
para outros tipos de estudos qualitativos, merecendo portanto atenção 
especial (GODOY, 1995, p. 21) 

 

Entendemos por documentos para o presente estudo a legislação, os 

planos municipais de assistência social, atas e pareceres do Conselho Municipal de 

Assistência Social e relatórios técnicos da Gerência de Desenvolvimento Social da 

Prefeitura Municipal de Mossoró que  

 
[...] podem ser considerados uma fonte natural de informações à medida 
que, por terem origem num determinado contexto histórico, econômico e 
social, retratam e fornecem dados sobre esse mesmo contexto. Não há 
portanto, o perigo de alterações no comportamento dos sujeitos sob 
investigação (GODOY, 1995, p. 22). 
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Na pesquisa de campo utilizamos questionários, entrevistas e a 

observação participante. As entrevistas estruturadas com caráter de coleta de 

informações foram realizadas com 12 conselheiros do CMAS/Mossoró, selecionados 

entre os das gestões de 1996 a 2002, observando o critério de representatividade, 

determinado pelo tempo de participação e presença em diferentes gestões do 

período proposto e de sua condição de representante do governo e ou da sociedade 

civil. Os questionários compostos de questões abertas e fechadas de múltipla 

escolha, como instrumento de coleta de dados, foram distribuídos com 14 

conselheiros do CMAS/Mossoró da gestão 2002 a 2005, acompanhado de 

orientações para seu preenchimento e com prazo determinado de entrega, tendo 

retornado 08 questionários no prazo proposto. 

A amostra aleatória constou da realização de uma enquete com a 

população de Mossoró, num total de 310 pessoas, abordadas nos pontos 

obrigatórios de transporte coletivo do centro da cidade, selecionadas dentre as de 

idade superior a 15 anos. A técnica de observação participante foi utilizada em 

reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, Conferências Municipais e 

Estaduais de Assistência Social, Audiências públicas para discussão do Plano 

Diretor da Cidade de Mossoró e outros eventos do poder público municipal e do 

Conselho Municipal de Assistência Social que envolvesse seus agentes e tivessem 

vínculo com a nossa temática de estudo. 

A pesquisa documental possibilitou o conhecimento do processo histórico 

da Política Municipal de Assistência Social, bem como a concepção de 

desenvolvimento presente nos documentos emanados do poder público e do 

Conselho Municipal de Assistência Social. As entrevistas possibilitaram uma visão 

histórica do processo de municipalização da assistência social e da construção do 

CMAS/Mossoró. Os questionários demonstraram a percepção dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró (2002-2005) sobre a assistência social, a legislação e a política 

nacional e municipal de assistência social, bem como sobre a municipalização da 

assistência social em Mossoró e a relação assistência social e desenvolvimento 

local. A amostra aleatória, por sua vez, oportunizou visualizar o conhecimento da 

população de Mossoró acerca da assistência social, da municipalização da 

assistência social e do CMAS. A observação participante nos possibilitou apreender 

“[...] como os grupos se formam e funcionam e como as pessoas aprendem a 
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desempenhar papéis” (SELLTIZ, 1997, p. 2). 
Os dados documentais e de campo foram analisados a partir das 

categorias assistência social, desenvolvimento local, poder local, vulnerabilidade 

social e políticas sociais, centralizados na percepção da assistência social como 

política de direitos, e desenvolvimento como mudança social, bem como 

identificando a emergência destas categorias e as possíveis relações estabelecidas 

pelos agentes envolvidos no processo de municipalização da assistência social em 

Mossoró. 

A presente dissertação compõe-se de três seções. A primeira seção é 

estruturada em três sub-seções. Na primeira sub-seção, tratamos da Assistência 

social como política de seguridade social, não contributiva, direito dos cidadãos e 

dever do Estado, pertencente ao sistema de seguridade social, destacando os 

momentos vivenciados após a Constituição de 1988. Na segunda sub-seção, 

abordamos a relação assistência social e poder local a partir da discussão acerca da 

descentralização e municipalização desta. Na terceira sub-seção, tratamos da 

relação assistência social e desenvolvimento local, procurando refletir as 

articulações possíveis entre estes temas. Para isso, torna-se necessário 

problematizar tanto as formas tradicionais de pensar o tema do desenvolvimento 

quanto o da assistência social. 

A segunda seção constitui-se de quatro sub-seções. Na primeira sub-

seção, realizamos uma caracterização sócio-econômica-demográfica do município 

de Mossoró. Na segunda sub-seção, caracterizamos a assistência social em 

Mossoró a partir de sua municipalização, tendo como referência a constituição do 

CMAS/Mossoró. Na terceira sub-seção, discorremos sobre a constituição do 

CMAS/Mossoró, seu processo de criação, consolidação e funcionamento. Na quarta 

sub-seção, traçamos um perfil dos conselheiros do CMAS/Mossoró, quanto à 

escolaridade, formação profissional, representação do governo e da sociedade. 

A terceira seção constitui-se de três sub-seções. Na primeira sub-seção, 

tratamos da atuação do Conselho Municipal de Assistência Social na efetivação da 

política de assistência social no município de Mossoró(RN), ressaltando a dinâmica 

de seu funcionamento, notadamente as ações desenvolvidas para a materialização 

de seus objetivos de propor, avaliar e exercer o controle social da política municipal 

de assistência social. Na segunda sub-seção, discutimos a visibilidade do Conselho 
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Municipal de Assistência Social e da política de assistência social no município de 

Mossoró(RN), a partir da identificação do conhecimento da população sobre estes. 

Na terceira sub-seção, problematizamos a relação assistência social e 

desenvolvimento local a partir da percepção dos agentes do CMAS e do poder 

público de Mossoró(RN).  

Por fim, apresentamos nossas considerações acerca do processo de 

municipalização da assistência social em Mossoró e a efetividade da política 

municipal de assistência social como política pública de seguridade social, 

destacando a atuação do CMAS/Mossoró e sua relação com o desenvolvimento 

local. 
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Foto: Manuelito, 1949.  
Ilustração 01: Foto 01 - Festa cívica pela chegada dos novos geradores de energia para a cidade em 
crescimento (FELIPE, 2000, p. 81). 
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1  ASSISTÊNCIA SOCIAL, PODER LOCAL E DESENVOLVIMENTO 

A assistência social no Brasil conheceu diversas fases em sua trajetória 

histórica. Até a Constituição de 1988, a assistência social era vista como ações 

pontuais de filantropia e assistencialismo dos órgãos estatais nas três esferas de 

governo. 

A luta histórica do serviço social, particularmente a partir do “Movimento 

de Reconceituação”1 e durante o processo de transição democrática, ao lado de 

outros atores e campos do saber, foi no sentido de definir  a assistência social como 

uma política pública de seguridade social, e, portanto, um direito dos indivíduos  

pertencentes a grupos e segmentos socialmente excluídos e uma responsabilidade 

do Estado. 

A Constituição de 1988, refletindo essa demanda histórica do serviço 

social e outros atores em relação à assistência social, definiu esta como parte da 

seguridade social. No artigo 194 temos que: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, 

destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e à assistência 

social” (BRASIL, 1988). 

Nesta definição realiza-se uma mudança de perspectiva em relação à 

assistência social, que passa a ser um direito de cidadania assegurado 

constitucionalmente. 

Os objetivos e destinatários da assistência social são definidos na 

Constituição de 1988 no art. 203. 

 
Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I – a proteção à família, á maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

 
1 O movimento de reconceituação do serviço social foi um processo de redefinição teórico-metodológica 

nas escolas de serviço social que emergiu na América Latina em meados da década de 1960, em que 
o serviço social passou a ter como marco teórico o materialismo histórico e intervenção que se 
propunha a articulada com a transformação social, cujos fundamentos encontram-se segundo Netto 
(2005), na crítica à Sociedade burguesa e ao Estado e na negação das práticas tradicionais de 
serviço social. Constitui-se em crítica e tentativa de superação ao serviço social tradicional e 
sinalizador de um serviço social crítico (PAULO NETTO, 2005). 
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IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei (BRASIL, 1988). 

 

Ressaltando-se, nesse artigo, o seu caráter não contributivo, abrangência 

e destinatários identificados como famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, 

idosos e pessoas portadoras de deficiência. 

Quanto à sua materialização, a Constituição de 1988 define que: 

 
Art. 204 – As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes: 
I – descentralização político - administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 
II – participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis 
(BRASIL, 1988). 

 

O artigo citado define, assim, as diretrizes da política e as suas fontes de 

custeio. Destacando-se a determinação da descentralização e participação popular 

como condição para as ações governamentais, direcionando assim os processos de 

municipalização e as suas formas de gestão. 

Ao acolher as demandas da Sociedade Civil, reconstruída durante o 

processo de transição democrática, por descentralização e participação na 

elaboração e implantação das políticas públicas sociais, a Constituição de 1988 

define novos papéis para o poder público local no Brasil. A Descentralização 

materializa-se quando torna-se prerrogativa do poder público local implementar as 

políticas sociais públicas, entre estas as de assistência social, que torna-se 

municipalizada. A Participação dá-se com a exigência constitucional da necessidade 

de construção de canais de participação e controle social destas políticas. Estes 

canais de participação e controle social objetivam-se na existência dos conselhos 

municipais setoriais, tais como saúde, educação, criança e adolescente e assistência 

social, entre outros conselhos temáticos, tais como os de desenvolvimento local, 

geração de renda, turismo e meio ambiente. 

Ao lado dos novos papéis definidos pela Constituição de 1988 para o 
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poder público local, também estes passam a ser vistos como espaços por excelência 

para a concretização da idéia de desenvolvimento sustentável. 

Neste capítulo, discutiremos a assistência social como política pública de 

seguridade social, não contributiva, direito dos cidadãos e dever do Estado, 

pertencente ao sistema de proteção social, bem como a sua relação com o poder 

local, a partir da discussão acerca da sua descentralização e municipalização. 

Trataremos também da relação assistência social e desenvolvimento local, 

buscando problematizar as articulações possíveis entre estes temas. 

1.1 A assistência social como política pública de seguridade social 

A assistência social no Brasil tem sua trajetória histórica marcada pelo 

viés da filantropia, da caridade, da solidariedade religiosa, do assistencialismo e do 

clientelismo. Percepção que predominou até 1988, quando, com a nova Constituição 

da República Federativa do Brasil, passou a ser definida como política pública, 

direito do cidadão e dever do Estado, compondo o sistema de seguridade social 

(BRASIL, 1988, Art. 194), devendo ser prestada a quem dela necessitar e ser 

organizada a partir de um sistema descentralizado e participativo (BRASIL, 1988, 

Art. 203 e 204), materializando, assim, os direitos sociais previstos no art. 6° da 

Constituição Federal, constituindo-se no direito social de proteção aos necessitados 

e desamparados. 

O quadro abaixo nos resume a configuração legal da assistência social na 

Constituição Brasileira de 1988. 
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Ilustração 02: Quadro 01 - Assistência Social na Constituição da República  
Federativa do Brasil – 1988. 

DIREITOS SOCIAIS 
(ART. 6°) 

SEGURIDADE SOCIAL 
(ART.194) 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(ART. 203 e 204) 

Art. 6° - São direitos Sociais 
a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência 
social, a proteção à 
maternidade e à infância, a 
assistência aos 
desamparados, na forma 
desta constituição. 

Art. 194 – A seguridade social 
compreende um conjunto 
integrado de ações e iniciativas 
dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à 
assistência social. 
Art. 195 – A seguridade Social 
será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes 
dos orçamentos de União, dos 
Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais: 

I -  Do empregador, da 
empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: 

a) A folha de salários e 
demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem 
vínculo empregatício; 

b) A receita ou 
faturamento; 

c) O lucro. 
II - Do trabalhador e dos 

demais segurados da 
previdência social, não 
incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão 
concedidas pelo regime geral e 
previdência social de que trata 
o Art. 201. 

III - Sobre a receita de 
concurso de prognóstico. 

Art. 203 – A assistência social será 
prestada a quem dela necessitar, 
independentemente da contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivo: 

I - A proteção à família, à 
maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 

II - O amparo às crianças e 
adolescentes carentes; 

III - A promoção da integração 
ao mercado de trabalho; 

IV - A habilitação e reabilitação 
das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; 

V - A garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei; 
Art. 204 – As ações governamentais 
na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento 
da seguridade social, previsto no art. 
195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes 
diretrizes: 

I -  Descentralização político-
administrativa, cabendo à 
coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a 
execução dos respectivos programas 
as esferas estadual e municipal, bem 
como a entidades beneficentes e de 
assistência social; 

II -  Participação da população, por 
meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os 
níveis. 
  
 

Fonte: Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 
Ao ganhar o estatuto legal de política pública e viabilizar as condições 

para a implantação da legislação específica que detalhasse e ampliasse suas 

possibilidades, é promulgada, em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social – 
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LOAS (Lei n°. 8.742, de 07 de dezembro de 1993). A assistência social rompe, 

assim, com a concepção tradicional e materializa as proposições do movimento 

social democrático brasileiro de consolidar a percepção da assistência social como 

direito social. 

A percepção da assistência social como direito expresso na LOAS tem 

suas raízes remotas no Brasil, segundo Sposati (2004), nos estudos de Ataulpho 

Nápole de Paiva, juiz da Corte de Apelação do Rio de Janeiro que por volta de 1898 

a 1905 produziu textos defendendo a assistência social pública como um dever do 

Estado. Tal perspectiva vem de longa data tomando forma apenas na década de 

1940, notadamente em 1947, com a criação, pelo Governo Federal, da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), que objetivava atender às famílias dos soldados 

brasileiros combatentes da segunda Guerra Mundial, constituindo-se esta a primeira 

iniciativa de rompimento com a percepção da Assistência Social como caridade, 

filantropia e solidariedade religiosa e afirmando uma intervenção do Estado, apesar 

de seu caráter de ação social de boa vontade e não de direito de cidadania 

(SPOSATI, 2004). 

A percepção da assistência social como política pública que reconhece 

seus usuários como sujeitos portadores de direitos e que rompe com a percepção 

caritativa e filantrópica ganha visibilidade no ano de 1985, com a publicação do I 

Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I PND-NR), que traça um 

diagnóstico da assistência social vinculada à pobreza e define diretrizes básicas 

para a intervenção do Estado, já apontando a centralidade de sua intervenção na 

família, “sobretudo a que se encontra no limite crítico de sobrevivência” (I PND-NR 

apud SPOSATI, 2004, p. 31). 

O processo democrático vivenciado no período da Nova República (1983 - 

1988) potencializa as discussões e debates em torno da assistência social, bem 

como cria condições para a mobilização e sensibilização da sociedade no sentido de 

redimensionar a assistência social, inserindo-a no campo dos direitos sociais, fato 

que será concretizado com a promulgação da Constituição Federal em 1988. 

O período entre 1986 e 1988 é marcado por iniciativas do governo federal 

e da sociedade no sentido de reestruturar e redimensionar a assistência social no 

Brasil, o que culmina com a publicação da Constituição Federal de 1988 e a 

inclusão, na carta constitucional, da assistência social como integrante do sistema 
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de seguridade social (Art. 194) e, notadamente, os artigos 203 e 204, definindo os 

seus destinatários e as diretrizes a serem observadas na sua materialização como 

política pública. Este fato desencadeia um amplo movimento para a regulamentação 

dos artigos citados, que se concretizam em 1993 com a promulgação da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8742/93, de 7 de dezembro de 1993), 

inaugurando, assim, uma nova etapa na história de assistência social brasileira e 

abrindo espaços para a construção de uma nova cultura política do direito à proteção 

aos cidadãos vulnerabilizados pela pobreza e outras formas de exclusão social. 

A LOAS reafirma o compromisso constitucional com os direitos de 

cidadania e reconhece a assistência social  

 
[...] como um tipo particular de política social que assume duas formas: 
restritiva, voltada para os segmentos populacionais em situações de 
pobreza extrema; e ampla, que conflui para as demais políticas sociais, 
contribuindo para a extensão destas políticas aos mais necessitados e, 
portanto, para a modernização da assistência social (BRASIL/MDS, 2005) 
 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), regulamenta a assistência 

social como direito social e política de seguridade social e, conforme Wanda Angel 

Aduan, Secretária de Estado da Assistência Social em 1999, no governo Fernando 

Henrique Cardoso, em sua apresentação da LOAS em publicação do Ministério da 

Previdência e Assistência Social em 1999 

 
Estabelece, dentre suas diretrizes, que as ações de assistência social sejam 
organizadas em sistema descentralizado e participativo. Este sistema 
oportuniza a efetiva partilha de poder; a definição de competências das três 
esferas de governo; a prática da cidadania participativa por meio dos 
conselhos de assistência social; a transferência de responsabilidade pela 
execução dos serviços, programas e projetos para os municípios e o co-
financiamento de ações de assistência social (BRASIL/MPAS, 1995, p. 5). 
 

A LOAS define a assistência social como direito do cidadão e dever do 

Estado, política de seguridade social não contributiva que provê mínimos sociais, 

conforme expressa seu artigo 1°,  

 
Art. 1º - 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 ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (LOAS, 
1993).  
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A assistência social, conforme a LOAS, realiza-se de forma integrada às 

políticas setoriais, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos 

sociais, o provimento de condições para atender contingências sociais e a 

universalização dos direitos sociais (Art. 1° Parágrafo único). 

A Lei Orgânica da Assistência Social define ainda os objetivos, princípios, 

diretrizes, formas de organização e gestão da assistência social, bem como os 

benefícios, serviços, programas e projetos, além da sua forma de funcionamento. 

Quanto aos objetivos da assistência social a LOAS os define como: 

 
Art. 2º - A Assistência Social, tem por objetivo 
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescente, à velhice. 
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V – a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal á pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 

Com relação aos princípios da assistência social, a LOAS os define como: 

 
Art. 4º - A Assistência Social, rege-se pelos seguintes princípios: 
I – supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências 
de rentabilidade econômica. 
II – universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
III – respeito à dignidade do cidadão à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
IV – igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência as populações urbanas e 
rurais; 
V – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais bem como, dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 
critérios para a sua concessão. 
 

As diretrizes da assistência social, constitui-se  

 
Art. 5º - A organização da Assistência Social tem como base as seguintes 
diretrizes: 
I – descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de 
governo; 
II – participação da população, por meio de organizações, representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
III – primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 
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Ao tratar da organização e gestão da assistência social, a LOAS 

estabelece que as ações na área da assistência social são organizadas em sistemas 

descentralizados e participativos, constituídos pelas entidades e organizações de 

assistência social abrangidos pelas LOAS, que articulem meios, esforços e recursos, 

e por um conjunto de instâncias deliberativas, compostas pelos diversos setores 

envolvidos na área, cuja instância coordenadora nacional é o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (art. 6°, Parágrafo Único).  

Nesse sentido, a LOAS estabelece que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios devem fixar suas políticas de assistência social (Art. 8°), 

estabelecendo ainda, em seu artigo 15, as competências dos municípios: 

 
Art. 15 – Compete aos municípios 
I – destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos 
Municipais de Assistência Social; 
II – efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 
III – executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 
com organizações da sociedade civil; 
IV – atender as ações assistenciais de caráter de emergência; 
V – prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. 
 

As instâncias do sistema descentralizado e participativo são determinadas 

no artigo 16: 

 
Art. 16 – As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social, de caráter permanente de composição 
paritária entre governo e sociedade civil são: 
I – o Conselho Nacional de Assistência Social; 
II – os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 
III – o Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal; 
IV – os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

 

Ressalta-se que a assistência social como política pública de seguridade 

social é articulada às demais políticas e efetua-se no espaço municipal sob a 

primazia do estado e como direito não contributivo, cujo controle social é realizado, 

dentre outros, pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

O conjunto de ações, programas, projetos e serviços que a materializam 

no espaço municipal também são previstos na LOAS, que os define e estabelece as 

condições de sua oferta no capítulo IV - Dos benefícios, dos serviços, dos 
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programas e projetos de assistência social (Art. 20 a 26). 

Segundo Boschetti (2003), os projetos, programas, benefícios e serviços 

previstos na LOAS materializam os direitos sociais de assistência social, previstos 

legalmente, apresentando características diferenciadas ao serem agrupadas em 

benefícios (Beneficio de Prestação Continuada – BPC, art. 20 e Benefícios 

Eventuais, art. 22) e serviços, programas e projetos. 

Afirma Boschetti (2003, p. 80), 

 
Os benefícios que asseguram uma prestação monetária continuada (salário 
mínimo para idoso e pessoa portadora de deficiência) ou eventual (auxílio-
natalidade e auxílio-funeral) caracterizam-se por ser: 1) um direito pessoal e 
intransferível, devendo, obrigatoriamente, ser repassado ao usuário a quem 
foi destinado; 2) condicionado à existência e comprovação da situação de 
necessidade, de modo que, ao organismo público responsável pela gestão 
do benefício cabe avaliar objetivamente a existência desta situação, não 
tendo o poder de objetar o acesso ao direito em função de julgamentos 
morais; 3) categorial, na medida em que o acesso a uma destas prestações 
só será assegurado se o usuário situar-se em algumas das categorias ou 
situações definidas em lei: renda, idade, deficiência física ou mental, 
natalidade ou morte. Tais características, reconhecidamente restritivas, 
tornam esses benefícios uma espécie de renda social minimalista e 
reforçam a histórica clivagem entre aptos e inaptos ao trabalho [...] 

 

Os serviços, programas e projetos são definidos pela autora citada como 

 
[...] um contraponto às prestações em espécie e abrem a possibilidade de 
ampliação das ações assistenciais, uma vez que podem assumir a 
perspectiva de bens coletivos e colocar à disposição de um número maior 
de pessoas oportunidades comuns de acesso a bens e serviços públicos, 
assumindo um caráter de política preventiva. A sua implementação de forma 
descentralizada, a partir de necessidades identificadas localmente, pode 
romper com a lógica contratual e restritiva que preside as prestações 
monetárias de substituição de renda e reforça o dever do Estado para com 
os cidadãos, tendo possibilidade de superar a histórica e tradicional 
clivagem entre pobres capazes e incapazes ao trabalho (BOSCHETTI, 
2003, p. 81). 

 

A LOAS trata também, em seu art. 25, dos projetos de enfrentamento à 

pobreza que, segundo Boschetti (2003, p. 82), 

 
[...] caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos grupos 
populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e 
financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e capacidade produtiva 
e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação 
do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e 
organização social. As principais ações efetivadas sob esta designação 
foram as de Geração de Renda, como financiamento a lavouras 
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comunitárias e/ou microunidades produtivas e Ações Sociais e 
Comunitárias, destinadas a ampliar e reaparelhar equipamentos sociais 
como creches, asilos e outros. 

 

O financiamento da assistência social, definido constitucionalmente (art. 

195 da CF/88), é materializado no artigo 27 da LOAS quando institui o Fundo 

Nacional da Assistência Social.  

Considerando que não basta a determinação legal da compreensão da 

assistência social como direito social e a definição do conjunto normativo para 

efetivá-la, registra-se o esforço em melhor definir as condições de sua consolidação 

a partir da publicação das Políticas Nacionais de Assistência Social e das Normas 

Operacionais Básicas a elas vinculadas e resultante por sua vez, das discussões e 

articulações da sociedade, notadamente nas Conferências Nacionais de Assistência 

Social. 

A primeira Política Nacional de Assistência Social (1998) pós-LOAS 

estabelece as bases para a materialização da assistência social como direito social e 

política pública, gerando as condições para a publicação, em dezembro de 1999, da 

Norma Operacional Básica da Assistência Social – avançando para a construção de 

um sistema descentralizado e participativo da assistência social (Resolução CNAS, 

número 207/98 de 16 de dezembro de 1998, alterada pela Resolução CNAS número 

53/99 de 04 de março de 1999).  

A Norma Operacional Básica, de 1999, objetivava “disciplinar os 

procedimentos operacionais para a implementação da Política Nacional de 

Assistência Social” (NOB, 1999, p.5). 

Os processos avaliativos da Política Nacional de Assistência Social são 

realizados especialmente através das conferências municipais, estaduais e nacional 

de assistência social e, articulados às condições políticas e institucionais geradas 

pelo processo democrático vivenciado na sociedade brasileira, geram “a ampliação 

do reconhecimento pelo Estado, no esteio da luta da sociedade brasileira, dos 

direitos de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência” (PNAS, 2004, 

p. 9), e a apresentação da nova Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2004 (Resolução CNAS número 145/2004, de 15 de outubro de 2004). 

A PNAS/2004 “busca incorporar as demandas presentes na sociedade 

brasileira no que tange a responsabilidade política, objetivando tornar claras suas 
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diretrizes na efetivação da assistência social como direito de cidadania e 

responsabilidade do Estado” (PNAS, 2004, p. 9), pautando-se a gestão da política de 

assistência social no pacto federativo, buscando a construção do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

A assistência social como política de proteção social, ao garantir a todos 

que dela necessitam e sem contribuição prévia a provisão de proteção, consolida-se 

como política pública que busca efetivar-se em espaços territoriais determinados, 

observando as pessoas e suas circunstâncias, em especial seu núcleo familiar e 

buscando “suprir sob dado padrão pré-definido um recebimento e o de desenvolver 

capacidades para uma maior autonomia” (PNAS, 2004, p. 12), a pessoas e grupos 

em situação de risco e vulnerabilidade social, constituindo-se uma aliada do 

desenvolvimento social e humano. 

1.2 A política de assistência social e o poder local 

Como discutimos no item anterior, a operacionalização da assistência 

social, prevista na Constituição de 1988 (artigo 204), na LOAS (artigo 6°) e nas 

Políticas Nacionais de Assistência Social (PNAS/1998 e 2004), prevê a sua 

descentralização e municipalização. 

A proposta de operacionalização e municipalização da assistência social 

enquanto política pública insere-se no quadro mais amplo do processo de 

descentralização e municipalização das políticas públicas do Estado brasileiro pós-

constituição de 1988. 

A demanda por participação popular e a descentralização das políticas 

públicas ganharam centralidade na agenda de transição democrática no Brasil. 

Estas demandas por participação e descentralização foram expressas pelos diversos 

movimentos sociais que ganharam visibilidade neste período e constituíram a 

novidade da sociedade civil que se reconstruiu após 1964. 

Mesmo não sendo interesse discutir os movimentos sociais no período, 

deve-se destacar uma vasta literatura (DOIMO, 1995; SADER 1988, GONH 1997, 

entre outros) que analisa a emergência dos novos movimentos sociais no Brasil. 

Nesta literatura, não obstante a pluralidade de enfoques teóricos-metodológicos, 

existe um consenso em relação à centralidade que a participação popular e a 
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descentralização ocupavam em suas reivindicações. 

Exemplo dessa centralidade da descentralização e participação na 

agenda dos novos movimentos sociais foram os movimentos da saúde, que 

culminaram na reforma sanitária, movimento por moradia que exigia mudanças na 

política habitacional, movimento dos assistentes sociais que demandou mudanças 

na concepção da assistência social. 

Vale ressaltar que no período que antecedeu a Constituição Federal de 

1988, ainda durante o regime autoritário inaugurado no Brasil com o golpe de 1964, 

os órgãos e instâncias de fomento internacional, tais como Banco Internacional para 

Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), previam em seus documentos a necessidade de 

descentralização e participação para a efetividade das políticas públicas. 

Também durante o processo de transição democrática tivemos as 

primeiras experiências de governos locais participativos expressos nas experiências 

pioneiras de Lajes (SC), Boa Esperança (SP) e Piracicaba (SP) (COSTA, 1996). 

É nesse contexto que a Constituição Federal de 1988 vai acolher/instituir 

as demandas da descentralização e participação. O acolhimento dessas demandas 

pela Constituição concretiza-se na obrigatoriedade da participação no planejamento, 

elaboração e operacionalização das políticas públicas e da descentralização no 

desenho institucional de sua operacionalidade. 

Quando a descentralização das políticas públicas tornou-se preceito 

constitucional e constituiu-se o desenho constitucional das políticas públicas, 

notadamente das políticas sociais, o poder público local no Brasil passou a ter novas 

funções, e isto porque até a Constituição Federal de 1988 o poder público local no 

Brasil não tinha como prerrogativa a elaboração e implementação das políticas 

públicas. 

Na década de 1980, os municípios ganharam importância e visibilidade na 

estrutura da federação brasileira, ocasionada pela ampliação do movimento de 

contestação à ditadura militar instalada em 1964 e pela redemocratização do país, 

pelo fortalecimento das lutas reivindicatórias dos gestores municipais por 

descentralização tributária que, aliada à crise econômica nacional, impulsionou as 

propostas de fortalecimento do município, descentralização política e administrativa 

entre as estruturas de governo, que resultaram, por sua vez, no reconhecimento, na 



 37

 

Constituição Federal de 1988, do município como parte da estrutura organizativa do 

Estado brasileiro, conforme expresso no Artigo 1º. Afirma a Constituição de 1988: 

 
ART, 1° - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direitos e tem como fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania: 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político. 

 

A condição de ente da Federação vem seguida, no texto constitucional do 

princípio de descentralização compreendido como partilha de poder da federação 

para os estados e municípios, demandando, especialmente aos municípios, novas 

obrigatoriedades, competências e responsabilidades, além de evidenciar que 

 
Os órgãos administrativos centrais não podem, por si mesmos, assegurar o 
cumprimento das tarefas administrativas em cada ponto do território. É 
necessário que existam estruturas locais condizentes com a ação a ser 
empreendidas. [...] As estruturas locais, por sua vez, reclamam autonomia, 
já que são pressionadas para ter resolutividade e construir repostas 
compatíveis às diversidades e demandas da sua área de abrangência 
territorial. A este movimento de autonomia corresponde a descentralização 
(SPOSATI e FALCÃO, 1990, p.16). 

 

O município constitui-se espaço privilegiado para criar as condições 

necessárias à afirmação da cidadania, efetivação de direitos, exercício da 

participação, controle do cidadão sobre o poder público e fortalecimento do poder 

local representado pelo conjunto de forças sociais que englobam tanto o poder 

político (governo e câmaras municipais) quanto as outras modalidades de poder da 

sociedade civil (social, econômico, cultural) (DANIEL, 1996). 

A descentralização constitui-se, pois, na partilha de poder entre Estado e 

sociedade, induzindo o estabelecimento de novas relações e responsabilidades ao 

poder local. Com estas novas prerrogativas adquiridas pelo poder público local com 

a Constituição de 1988, aliada a crescente visibilidade de atuações êxitosas de 

alguns municípios na implementação de formas de participação cidadã e execução 

de políticas públicas, COSTA (1996) afirma que operou-se  no imaginário político 

brasileiro uma ressignificação das estruturas de poder local , pois 
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[....] De espaço por excelência das relações coronelísticas de poder no 
âmbito dos pequenos e médios municípios, de relações clientelísticas e 
populistas nas médias e grandes cidades, as estruturas de poder local 
passaram a espaço de possibilidades de experimentos democráticos 
inovadores e do exercício de cidadania ativa. Da condição de importância 
diante do crescente desafio de oferecer bens e serviços públicos eficientes 
e de qualidade e da incapacidade de formular saídas econômicas, o poder 
local passou a ser portador de possibilidades de gerenciamento eficiente 
dos recursos públicos e protagonista de iniciativas de desenvolvimento da 
vida econômica e social (COSTA, 1996, p.13). 

 

A descentralização e a participação cidadã no âmbito municipal 

possibilitam o estabelecimento de relações democráticas entre poder público e 

sociedade, bem como a efetivação de políticas públicas, dentre elas a de assistência 

social, capazes de atender às demandas postas pelos cidadãos, atendendo, em 

especial, aos interesses dos setores excluídos e fragilizados. O município é palco de 

disputa política e pressões da população para efetivação de seus direitos.   Nesta 

direção convém afirmar que 

 

A descentralização torna-se possível a partir da participação. Quanto mais 
se descentraliza o poder e se repartem os recursos, mais se anima os 
cidadãos a se engajarem no processo de tomada de decisões e mais perto 
se chega do ideal de municipalização [...]. A municipalização se apóia em 4 
princípios fundamentais: descentralização, fortalecimento administrativo, 
participação comunitária e enfoque integrador da administração local 
(SPOSATI e FALCÃO, 1990, p.26). 

 

A percepção de descentralização e municipalização não é consensual. 

Alguns autores percebem a descentralização e a municipalização como estratégia 

neo-liberal para consolidar processos de privatização e desresponsabilização do 

Estado, em especial com as políticas sociais, ampliando as condições de 

acumulação capitalista. Afirma LAURREL: 

 

Finalmente, a descentralização neoliberal não tem por objetivo democratizar 
a ação pública, mas, principalmente, permitir a introdução de mecanismos 
gerenciais e incentivar os processos de privatização, deixando em nível 
local a decisão a respeito de como financiar, administrar e produzir os 
serviços (LAURREL, 1995, p.174). 
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Seguindo esta linha de raciocínio, ANDRADE (2005) afirma que 

 

A descentralização, vista pelo ângulo neoliberal, se insere no contexto de 
adequar o Estado às novas exigências do capitalismo internacional, que se 
traduz na necessidade histórica de desregulamentar o Estado visando 
priorizar o livre mercado, assim como valorizar as liberdades individuais, 
pressuposto fundamental para o desenvolvimento da competição de 
mercado. Estes preceitos: desregulamentação estatal, livre mercado e 
individualismo são fundamentais para o desenvolvimento econômico 
preconizado pelo receituário neoliberal (ANDRADE, 2005, p. 51-52). 

 

Compreendemos que a descentralização e a municipalização podem se 

constituir em um contraponto à alternativa neoliberal se forem observados alguns 

elementos centrais, como a participação dos cidadãos na gestão da vida local, o 

estabelecimento de práticas democráticas e instituição de canais de controle social 

do poder público, a eficiência dos serviços públicos ofertados, a articulação das 

esferas governamentais e a disponibilização de recursos para atendimento das 

demandas locais, entre outros. 

Em se tratando da assistência social, a descentralização e a 

municipalização possibilitam a esta afirmar-se como política no âmbito municipal, 

exigindo conhecimento da realidade local, participação dos cidadãos e seus usuários 

na sua definição, planejamento, execução e avaliação, ganhando visibilidade e 

resignificando-se, no sentido de consolidar-se como política pública, direito do 

cidadão e dever do Estado, garantidora de mínimos sociais e possível 

componente/aliada do desenvolvimento local, rompendo, por sua vez, com a 

percepção de filantropia, caridade e ajuda.     

Ao assumir, por determinação social/legal, políticas/ações que pertenciam 

anteriormente à União, os municípios passam por profundas modificações em sua 

estrutura tributária e administrativa, de capacitação de pessoal, de conhecimento 

técnico e cientifico de sua realidade, no papel de Estado local que passa a ser 

responsável por iniciativas que visem o desenvolvimento, construam cidadania e 

contribuam, por sua vez, com o desenvolvimento das regiões nas quais está 

inserido. Desenvolvimento este entendido não só do ponto de vista econômico, mas 

como desenvolvimento humano, ou seja, “desenvolvimento que coloque o ser 

humano e os interesses coletivos e das maiorias, como ponto central, convergindo 
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para a possibilidade de potencialização das capacidades de todos os indivíduos” 

(BAVA, 1996). 

Os municípios assumem, assim, o papel de articuladores de suas forças 

internas e externas, redesenhando o Estado a nível local, redefinindo papéis e 

fazendo emergir novos cenários, atores e relações, transformando-se na “instância 

em que se torna mais viável a implementação de processo de gestão que gere bem 

estar, que permita acesso a bens culturais, que melhore a qualidade de vida, 

focalizando toda a atenção no cidadão” (SALGADO, 1996, p. 49). 

As mudanças constitucionais em prol dos municípios, estabelecidas com 

a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (descentralização e 

municipalização) no campo das políticas sociais, tomam forma e se operacionalizam 

em nível nacional, especialmente através de leis complementares, entre elas o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n° 8.069/90), Sistema Único e 

Descentralizado de Saúde (SUS, Lei n° 8080/90) e Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS, Lei n° 8.742/93), que tratam da organização das políticas sociais 

determinando usuários, direitos e obrigatoriedades das diferentes esferas de 

governo em nível local, com leis municipais que as detalham e concretizam. 

Tais legislações acarretam, entre outras, profundas modificações na 

forma de recolhimento e de repasse de tributos e recursos da União para os Estados 

Federados e Municípios, condição fundamental para a objetivação das políticas 

sociais municipalizadas, que têm o ônus de sua manutenção dividido entre as três 

esferas do Governo, ressaltando-se também, como modificações em nível dos 

próprios municípios, a incrementação na arrecadação de impostos, como o Imposto 

Sobre Serviços (ISS) e o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), e a destinação 

de recursos próprios para a concretização das políticas municipalizadas. 

Ressalta-se uma outra mudança fundamental que concretiza as 

municipalizações e afirma a centralidade do município como “lócus” privilegiado de 

cidadania, que é a emergência, dos Conselhos Municipais de Políticas Sociais 

Públicas, que objetivam indicar, acompanhar e fiscalizar a ação dos governos locais 

no planejamento, execução e avaliação das políticas, constituindo-se em espaços de 

debate e canais de defesa de direitos, estabelecendo novas relações entre o poder 

público local e a sociedade civil e possibilitando novas formas de gestão e 

articulação das políticas sociais e econômicas, constituindo-se,  
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[...] modelo alternativo de desenvolvimento que possa se contrapor ao atual 
modelo neoliberal [...] envolvendo [...] um complexo campo de relações e 
competências que requerem a combinação de políticas de âmbito nacional 
com projetos de desenvolvimento regional e local (BAVA, 1996, p. 56). 

 

As municipalizações são, portanto, a expressão da “transferência de 

encargos dos governos Federal e Estadual” onde o município “passa a ser o ‘lócus’ 

privilegiado do aparelho de Estado para gerir os serviços públicos essenciais à 

reprodução social dos cidadãos” (FALCÃO e SPOSATI, 1990) e as possibilidades 

geradas por tal fenômeno, no que diz respeito à consolidação de novas 

percepções/conceitos e relações cimentadas na democracia, solidificam-se e 

ampliam-se de acordo com cada realidade local a partir do envolvimento da 

sociedade civil e disseminação de uma cultura republicana e de direitos. 

1.3 A assistência social e o desenvolvimento local 

Como assinalamos na introdução deste trabalho, a assistência social tem 

sido pensada como um direito de proteção social destinado a grupos e segmentos 

sociais que se encontram em situações de risco e vulnerabilidade social. Existe, 

portanto, uma lacuna em relação a um possível entendimento da assistência social 

como um componente do desenvolvimento. 

Para essa possibilidade de compreender a assistência social como um 

elemento do desenvolvimento faz-se necessário produzir teoricamente dois 

deslocamentos: pensar as políticas/ações de assistência social como parte do 

desenvolvimento e o desenvolvimento enquanto melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. 

No primeiro caso, pensar a assistência social como um componente do 

desenvolvimento não se trata de desconstruir a concepção acumulada de que a 

assistência social constitui-se um direito social e um dever do Estado, que objetiva 

garantir os mínimos sociais às pessoas e grupos em situação de risco e 

vulnerabilidade social. Trata-se, isso sim, de acrescentar a compreensão de que ao 

garantir “mínimos sociais” o poder público está realizando, por menor que seja a 

escala, mudanças nas condições de vida dos beneficiários desta política. 
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No segundo caso, em relação à concepção de desenvolvimento, é preciso 

compreender este como mudança na qualidade de vida das pessoas. Isso implica, 

por um lado, em desconstruir a concepção tradicional de desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico, industrialização e uso intensivo de tecnologia, 

herdada do século XIX. Também é necessário ir além da noção de desenvolvimento 

sustentável, que o compreende como mudança social com equidade, 

responsabilidade ecológica, respeito à diversidade cultural e democrático em sua 

construção. É incorporar, além desses elementos, a idéia central de que 

desenvolvimento deve ser pensado como a expansão das capacidades e da 

liberdade das pessoas (SEN, 2002). 

A concepção tradicional de desenvolvimento, herdada do século XIX, 

cujos pilares centrais são “a industrialização e o incessante uso de tecnologia como 

paradigma de mudança social, logo, sinônimo do próprio desenvolvimento [...] foi 

colocada em cheque pelas crises ambientais, econômicas e sociais do final do 

século XX...” (SOUZA, 2003, p. 25-26). Essas crises, aliadas ao crescimento e 

visibilidade dos movimentos ambientalistas do final do século XX, colocou na agenda 

política a necessidade de construção de um outro paradigma de desenvolvimento, 

no qual a eqüidade social, a responsabilidade ecológica, a participação democrática 

no planejamento, o respeito às diversidades culturais e as especificidades locais e 

regionais deveriam ser incorporadas. 

No entanto, os questionamentos quanto ao desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico e as reflexões em torno do desenvolvimento, no 

sentido de reconceituá-lo, têm suas origens nos anos 1940, no processo de 

discussão para a elaboração de projetos de reconstrução da Europa pós guerra 

(SACHS,2004). 

Estes questionamentos avançam em termos conceituais nos anos de 

1970 com a ampliação das discussões em torno das questões ambientais. Ressalta-

se as discussões do Clube de Roma (1972), com a apresentação da tese de 

crescimento zero, a partir dos estudos coordenados por Dennis L. Meadows, como 

condição “[...] para alcançar a estabilidade econômica e ecológica” (BRUSECK, 

1995, p.30), debate que amplia-se com a realização da  Conferência de Estocolmo 

Sobre o Meio Ambiente (1972) e a elaboração do conceito de eco desenvolvimento, 

aliando desenvolvimento e equilíbrio ecológico, pelo canadense Maurice Strong. 
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O conceito de eco desenvolvimento define uma concepção alternativa à 

noção de desenvolvimento tradicional, observando seis princípios básicos, 

formulados por Ignacy Sachs:  

 
a) satisfação das necessidades básicas; b) solidariedade com as gerações 
futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) a elaboração de um 
sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras 
culturas, e f) programas de educação (BRUSECK, 1995, p.31).  

 

O deslocamento conceitual promovido pelo conceito de eco 

desenvolvimento conduz os debates nos fóruns internacionais, especialmente na 

Organização das Nações Unidas (ONU), em torno da construção de alternativas à 

concepção de desenvolvimento herdada do século XIX, estabelecendo as bases 

para o conceito de desenvolvimento sustentável. O Conceito de desenvolvimento 

sustentável é expresso no relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, das Nações Unidas, conhecido como Relatório Brundtland2, como 

aquele capaz de atender “[...] as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras atenderem também as suas” (CMMAD,1991, p.9) 

Este conceito conduz ainda às discussões da Conferência  da Organização das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992 (ECO-92), e a elaboração da agenda 21 global. 

O desenvolvimento sustentável, como conceito em construção, vem 

resignificando-se, incorporando novas dimensões, entre estas a idéia de 

sustentabilidade social, definida pela inclusão do adjetivo includente (SACHS, 2004), 

no sentido de incorporar a garantia da efetivação de direitos de cidadania, ou seja, 

direitos sociais, civis e políticos, ampliando-se as condições de vida das pessoas, de 

acessos a políticas públicas e de participação. 

Nesta direção, a noção de desenvolvimento sustentável desloca o sentido 

do crescimento econômico, presente na noção tradicional de desenvolvimento, para 

o sentido de processo da melhoria da “[...] qualidade de vida das pessoas (saúde, 

longevidade, maturidade psicológica, educação, um meio ambiente limpo, espírito de 

comunidade, e assim por diante) e não pelo consumo material” (SOUZA apud VIOLA 

 
2 Referência a presidente da Comissão Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente a norueguesa 

Gro Harlen Brundtland. 
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1996, p. 26). 

A melhoria da qualidade de vida das pessoas como objetivo do 

desenvolvimento pode ser definida no sentido de ampliar direitos e expandir 

capacidades dos indivíduos e constitui-se novo elemento na reconceituação da 

noção de desenvolvimento, que se expressa nos estudos de Amartya Sen. Para este 

autor, é preciso pensar o desenvolvimento como mudança social “[...] em termos do 

enriquecimento da vida humana dela resultante” (SEN, 1993, p. 315). Mudanças na 

qualidade de vida das pessoas significam, para Sen (1993), a expansão das 

capacidades dos indivíduos através do acréscimo de efetivações, em suas vidas, as 

quais podem ser  

 
[...] desde efetivações elementares como evitar a morbidade ou a 
mortalidade precoce, alimentar-se adequadamente, realizar os movimentos 
usuais, etc., até muitas efetivações complexas tais como desenvolver auto-
respeito, tomar parte da vida na comunidade e apresentar-se em público 
sem se envergonhar (SEN, 1993, p.317). 

 

Esta noção também pode ser considerada como um dos aspectos da 

noção de sustentabilidade, por não levar em conta apenas os resultados econômicos 

na avaliação da efetividade do processo de desenvolvimento na qualidade de vida 

das pessoas (SOUZA, 2003). É nesse sentido que as políticas públicas de 

assistência social tornam-se um elemento, aliadas do desenvolvimento na medida 

em que promovem efetivações, não importa em que escala, na vida dos usuários 

destas políticas.  

O Desenvolvimento sustentável como noção em construção, no que pese 

os seus diferentes sentidos, tem como elementos centrais a crítica ao paradigma de 

desenvolvimento herdado do século XIX, que compreende desenvolvimento como 

sinônimo de industrialização e crescimento econômico, e a incorporação da noção 

do local como espaço de efetivação do desenvolvimento. 

Isto porque o desenvolvimento local sustentável pode ser definido como  

 
[...] um processo endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e 
agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a 
melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma singular 
transformação nas bases econômicas e na organização social em nível 
local, resultante da mobilização das energias da sociedade, explorando as 
suas capacidades e potencialidades específicas. Para ser um processo 
consistente e sustentável, o desenvolvimento deve elevar as oportunidades 



 45

 

sociais e a viabilidade e competitividade da economia local, aumentando a 
renda e as formas de riqueza, ao mesmo tempo em que assegura a 
conservação dos recursos naturais (BUARQUE, 1998, p.10). 

 

O conceito apresentado expressa a possibilidade do espaço local ser 

entendido como qualquer unidade territorial ou grupo humano, que no presente 

estudo definimos como o município. Assim, o desenvolvimento local é entendido 

como “desenvolvimento municipal [...] um caso particular de desenvolvimento local, 

com uma amplitude espacial delimitada pelo corte político-administrativo do 

município” (BUARQUE, 1998, p.11). 

No Brasil, as discussões em torno da crítica à noção de desenvolvimento 

como crescimento econômico e industrialização e a construção da noção de 

desenvolvimento sustentável, nas últimas três décadas, ocorreram articuladas às 

discussões referentes ao poder local e à percepção deste como protagonista do 

desenvolvimento, ampliando-se no sentido de transferir constitucionalmente ao 

poder público local responsabilidades em implementar políticas públicas que 

garantam a sustentabilidade dos processos de desenvolvimento.  

Ao pensar o desenvolvimento local sustentável, como mudança social, 

com equidade social, responsabilidade ecológica, respeito à diversidade cultural e 

democrático em sua construção, incorporando ainda a noção de expansão das 

capacidades e liberdades das pessoas (SEN, 2002), demanda-se ao poder local o 

estabelecimento das condições de sua efetivação e ao poder público a 

responsabilidade de induzi-lo. Nesta perspectiva, insere-se o planejamento, a 

execução e avaliação das políticas públicas, entre elas as de assistência social, bem 

como a criação dos canais de participação popular e democratização das relações 

Estado/Sociedade. 

A proposição de pensar a Assistência Social como componente do 

desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas encontra-se sinalizada na 

Política Nacional de Assistência Social de 2004, que é direcionada para a 

construção do Sistema Único de Assistência Social (PNAS/SUAS, 2004). Na Política 

Nacional de Assistência Social 2004, encontra-se que  

 
A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, 
direito à seguridade social, tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão 
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pré-definido um recebimento e o de desenvolver capacidades para uma 
maior autonomia. Neste sentido, ela é aliada ao desenvolvimento humano e 
social e não tutelada ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de 
necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende 
também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, 
distribuição dos acessos a bens e recursos; isto implica em um incremento 
das capacidades de famílias e indivíduos (PNAS/SUAS, 2004, p. 12). 

 

Nesta direção, configura-se a possibilidade da assistência social ser 

pensada como um componente do desenvolvimento, e portanto, como capaz de 

gerar mudança social na qualidade de vida dos seus beneficiários, fortalecendo “as 

capacidades de pessoas e comunidades de satisfazer necessidades, resolver 

problemas e melhorar sua qualidade de vida” (FRANCO, 2003, p. 60). 

Ressalta-se ainda que a assistência social materializa-se nos municípios, 

dado seu caráter de política municipalizada, incorporando à noção do 

desenvolvimento a dimensão sócio-territorial e, nesta direção, podendo ser pensada 

como política de proteção social potencializadora do desenvolvimento local. Isso 

exige conhecimento das demandas por proteção social do cotidiano da vida das 

pessoas que expressam os riscos e as vulnerabilidades sociais aos quais estão 

sujeitos, o que é confirmado na PNAS/SUAS 2004 quando afirma que: 

 
Tudo isso significa que a situação atual para a construção da política pública 
de Assistência Social precisa levar em conta três vertentes de proteção 
social: as pessoas, as suas circunstancias e dentre elas seu núcleo de 
apoio primeiro, isto é, a família. A proteção social exige a capacidade de 
maior aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele 
que riscos, vulnerabilidades se constituem.  
Sob esse principio é necessário relacionar as pessoas e seus territórios, no 
caso os municípios que, do ponto de vista federal, são a menor escala 
administrativa governamental (PNAS/SUAS, 2004, p.14). 

 

Assim, a pertinência da percepção de assistência social como um 

componente do desenvolvimento local encontra sentido, ao adicionar aos 

componentes direito social de cidadania e proteção social à compreensão desta como 

mudança social, seja na vida de indivíduos ou de grupos sociais de territórios 

determinados, no caso o município, determinando ao poder público local novos papéis 

e funções. 
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Foto: Manuelito, s/d. Acervo Museu Municipal de Mossoró. 
Ilustração 03: Foto 02 - Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social 

 

O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL EM MOSSORÓ (RN) 
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2  O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 

MOSSORÓ (RN) 

A constituição do Conselho Municipal de Assistência Social em 

Mossoró/RN ocorre em 1995, e sua instalação em 1996 traduziu a proposta de 

descentralização das políticas públicas encampadas pela Constituição de 1988. A 

criação desse Conselho pode ser vista tanto como um cumprimento da norma legal 

prevista constitucionalmente quanto como uma expressão do processo que 

paulatinamente foi dando ao poder público local novas funções. 

Para realizar o estudo da relação entre a municipalização da assistência 

social e o desenvolvimento, a partir do caso específico da municipalização da 

assistência social em Mossoró, faz-se necessário caracterizar tanto o município em 

seus aspectos históricos, sócio - econômicos e demográficos, como descrever o 

processo de constituição do Conselho de Assistência Social e o perfil dos 

conselheiros. 

Nesse sentido, esta seção discutirá, no primeiro item, a caracterização do 

município de Mossoró e, em seguida, discorrerá acerca da Política Municipal de 

Assistência Social e a constituição do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Mossoró, traçando, por fim, um perfil dos conselheiros. 

2.1 O Município de Mossoró (RN) 

O município de Mossoró (RN) localiza-se na região semi-árida do 

Nordeste do Brasil, no Estado do Rio Grande do Norte, compondo a Mesorregião 

Oeste Potiguar e a micro-região de Mossoró. Tem como limites: ao norte, os 

municípios de Grossos, Tibau e o Estado do Ceará; ao sul, os municípios de 

Governador Dix-Sept Rosado e Upanema; ao leste, os municípios de Areia Branca, 

Açu e Serra do Mel e a Oeste, o município de Baraúnas. Possui uma área territorial 

de 2.108,9km2, o que representa 3,9% da área do Estado do Rio Grande do Norte, 

com clima muito quente e baixa precipitação pluviométrica (precipitação 

pluviométrica anual normal de 695,8mm) e altas temperaturas (mínima de 21°C 

máxima de 36°C). 
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Segundo o censo de 2000, Mossoró tem uma população de 213.841 

habitantes. Estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apontam para o ano de 2004 uma população de 224.910 habitantes (IBGE – 

IPEA/DATA). 

Mossoró originou-se de povoado localizado às margens do Rio Apodi-

Mossoró, segundo maior rio do Estado, com uma extensão de 14.272 km2 e que 

ganha a denominação de Mossoró ao cruzar a cidade. Originalmente denominada 

Sítio de Santa Luzia, surgiu em 1772 após a tomada de posse pelo Sargento Mor 

Antonio de Souza Machado de fazenda de gado próximo ao rio Mossoró e em cujo 

curso foi edificada a capela e as primeiras ruas e casas (FELIPE, 2000 e ROCHA, 

2005)3. 

 

Ilustração 04: Figura 01 – Croquis de Mossoró/1772 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SILVA, 1975 (apud FELIPE, 2000) 
 

Inicialmente vinculada à comarca de Martins e posteriormente à freguesia 

de Apodi, sendo desvinculada desta em 27 de outubro de 1842, através da 

resolução n°. 87, passando a constituir-se freguesia. Mossoró é elevada a condição 

de vila em 1852, através do decreto provincial de n° 246, de 15 de março de 1852, 

 

                                                 
3 Dados expresso na Agenda 2004 da Prefeitura Municipal de Mossoró afirmam “Os primeiros indícios 

de atividade econômica na região datam de 1633, mas o processo de povoamento começa 
oficialmente com o surgimento da Fazenda Santa Luzia. 
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passando a ser denominada Vila de Santa Luzia de Mossoró, o que se constituiu no 

reconhecimento de seu núcleo urbano. A condição de cidade veio a ser adquirida em 

09 de novembro de 1870, com sua consolidação como núcleo urbano, entreposto e 

empório comercial. 

 
Ilustração 05: Figura 02 – Croquis de Mossoró/1870 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SILVA, 1975 (apud FELIPE, 2000) 
 

Mossoró expande-se rapidamente, como demonstra o croquis de 1883, ou 

seja, 13 anos após adquirir a condição de cidade. 
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Ilustração 06: Figura 03 – Croquis de Mossoró/1883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SILVA, 1975 (apud FELIPE, 2000) 

 

Dados do diagnóstico do Município de Mossoró (2005) apontam que 

Mossoró teve um crescimento acelerado e diferenciado do Nordeste, Brasil e Rio 

Grande do Norte, indicando um rápido processo de urbanização, determinado por 

fluxos migratórios com o esvaziamento das áreas rurais e ampliados pela busca das 

populações circunvizinhas pelo bens e serviços do município, especialmente na 

década de 1980, motivado pelo crescimento econômico gerado pelas atividades 

ligadas à exploração do petróleo. 

 
Em termos absolutos, a população de Mossoró passou de 20.300 
habitantes, em 1920, para aproximadamente 224.910 habitantes, em 2004. 
as décadas de 60,70 e 80 foram as que registraram as maiores taxas de 
crescimento populacional, chegando a uma média de 7,65% ao ano. Nesses 
mesmos períodos, as taxas de crescimento populacional no Brasil registram 
media de 3,43%, no Nordeste de 2,38% e no Rio Grande do Norte de 2,25% 
(MOSSORÓ, 2005, p. 76). 

 

A afirmativa pode ser melhor compreendida a partir do gráfico: 
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Ilustração 07: Gráfico 01 – Evolução da população no Brasil, Nordeste, Rio 
Grande do Norte e Mossoró (1920 – 2000). 
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Fonte: Ipea/data, 2005 (Apud, Mossoró, 2005, p. 76). 

 
Percebemos, pois, que o período de 1920 a 2005 demonstrou taxa de 

crescimento populacional de Mossoró diferenciado do Brasil, do Nordeste e do RN, 

sendo que, a partir dos anos 1970, verificou-se um aceleramento no processo de 

urbanização e, registrou-se salto significativo da população urbana demonstrado a 

seguir: 

 
Ilustração 08: Gráfico 02 – População urbana em Mossoró-RN (1970 – 2005). 
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Fonte: Ipea/data, 2005 (Apud, Mossoró, 2005, p. 77). 
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A evolução da população urbana demonstrada induz-nos à necessidade 

de pensarmos esta população em termos de gênero e de geração, bem como de sua 

distribuição no espaço geográfico do município como condição para pensarmos a 

relação assistência social e o desenvolvimento local, objeto desse estudo. 

Se pensarmos a população de Mossoró em termos de gênero registramos 

que, no período de 1960 a 2004 (últimos 44 anos), a população feminina tem 

aumentado. No período compreendido entre 1970 e 2004 (34 anos), continua a 

tendência de afirmação da superioridade numérica das mulheres sobre os homens 

no município, conforme podemos visualizar: 

 
Ilustração 09: Gráfico 03 – Evolução da população masculina e feminina em 

Mossoró-RN (1970-2004) 
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Fonte: Ipea/data, 2005 (Apud, Mossoró, 2005, p. 79). 
 

Percebe-se pois, um crescimento contínuo da população feminina e sua 

supremacia numérica sobre os homens, sendo que, em 2005, em termos absolutos, 

registra-se a existência de 117 mil mulheres e 108 mil homens. 

Em termos etários, registramos a existência de significativa parcela jovem 

em detrimento da população idosa. 32% da população local, ou seja, 1/3 da 

população está incluída na faixa etária de 0 a 15 anos, enquanto 11% está incluída 

na faixa etária de 70 a 80 anos, conforme verificamos no gráfico de distribuição da 

população por faixa etária. 
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Ilustração 10: Gráfico 04 – Distribuição da população de Mossoró por faixa 
etária. 
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Fonte: Ipea/data, 2005 (Apud, Mossoró, 2005, p. 81). 

 

A distribuição por faixa etária demonstrada no gráfico, possibilita definir 

indicadores para o planejamento de políticas públicas locais a estas direcionadas. 

Demonstra por sua vez, a necessidade de maior atenção do poder público local às 

crianças e adolescentes, a partir de definições de políticas sociais que atendam a 

esta faixa da população sem, no entanto, desprezar a população entre 15 e 25 anos, 

no sentido de prepará-la para inserção no mercado de trabalho. Os idosos 

requerem, por sua vez, atenção especial. Nesse sentido, o gráfico aponta também 

indicativos para a política municipal de assistência social merecendo pensar ainda 

no mapa geográfico do município onde se encontra concentrada esta população.  

A população de Mossoró está concentrada (60%) em 8 (oito), dos 27 

(vinte e sete) bairros existentes, sendo o bairro Abolição o de maior concentração 

(10,64%), seguido do Alto de São Manoel (9,25%), Santo Antonio (8,7%), Barrocas 

(8,06%), Lagoa do Mato (6,7%), Aeroporto (5,85%), Bom Jardim (5,47%) e Santa 

Delmira (5,47%)4 (MOSSORÓ, 2005, p. 79). 

 
4 Corresponde a proporção da população de cada bairro diante do total da população do município. 
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Ilustração 11: Gráfico 05 – Total da população por bairro em Mossoró/RN. 
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Fonte: Ipea/data, 2005 (Apud, Mossoró, 2005, p. 80). 
 

Os bairros de maior concentração populacional estão distribuídos nas 

quatro zonas da cidade, demonstrando aglomerados urbanos significativos nas 

zonas norte (Aeroporto, Lagoa do Mato), sul (Santo Antonio, Barrocas e Bom 

Jardim), leste (Abolição e Santa Delmira) e oeste (Alto de São Manoel). 

Evidenciando também a concentração populacional na zona leste, área dos 

conjuntos habitacionais (Abolição I, II, III e IV, Santa Delmira I e II). 

A expansão urbana de Mossoró é semelhante à das demais cidades 

brasileiras, que crescem sobre o domínio do capital e seus agentes, locais ou 

externos as cidades, que encontram na intervenção do poder público local, através 

das políticas e programas de governo, as condições favoráveis para estabelecer-se 

e gerar as contradições próprias de sua expansão (ROCHA, 2005, p, 181). Nesse 

sentido, o desenvolvimento urbano deve ser entendido também a partir de 

contradições que gera e do papel desempenhado pelo Estado nesse processo. 

Assim, notadamente nas décadas de 1960 a 2005, Mossoró tem se 

beneficiado de programas de apoio ao desenvolvimento das cidades, com o 
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recebimento, pelo poder público, de recursos federais e estaduais, que determinam 

a configuração atual dos programas habitacionais públicos e dos financiamentos 

para as cidades realizados através da Caixa Econômica Federal e Banco Nacional 

de Habitação, que demarcam atualmente (2005) a existência de 27(vinte e sete) 

bairros e 38(trinta e oito) conjuntos habitacionais, com um total de 12.818 (doze mil, 

oitocentos e dezoito) casas, como nos demonstra o quadro abaixo: 

Ilustração 12: Quadro 02 – Conjuntos Residenciais de Mossoró 
 

Item Nome Bairro N° de Casas 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  

Vingt Rosado 
Abolição IV 
Abolição III 
Liberdade I (A) 
Santa Delmira I 
Santa Delmira II 
Abolição II 
Walfredo Gurgel 
Liberdade II 
Abolição I 
Integração 
Alto de São Manoel 
Rosalba Ciarlini II 
Redenção I 
Parque das Rosas 
Santo Antonio 
Liberdade I (B) 
Liberdade II (C) 
Nova Betânia 
Ulrick Graff 
Geraldo Melo 
Portal do Sol 
Independência II 
Independência I 
Carnaubal 
Resistência 
Redenção II 
Wilson Rosado 
Freitas Nobre 
Vila do IPASE 
Soares Junior 
Abílio Ferreira 
Tereza Neo 
Mota Neto 
Novo Teto 
Rosalba Ciarlini I 
Casa Belle 
Jerônimo Dix-Huit Rosado 

Rincão 
Abolição 
Abolição 
Planalto 13 de Maio 
Santa Delmira 
Santa Delmira 
Abolição 
Alto de São Manoel 
Dom Jaime Câmara 
Abolição 
Santa Delmira 
Alto de São Manoel 
Santa Delmira 
Redenção 
Dom Jaime Câmara 
Santo Antonio 
Dom Jaime Câmara 
Alto do Sumaré 
Nova Betânia 
Pres. Costa e Silva 
Pres. Costa e Silva 
Nova Betânia 
Santo Antonio 
Santo Antonio 
Lagoa do Mato 
Santa Delmira 
Redenção 
Santo Antonio 
Barrocas 
Aeroporto 
Dom Jaime Câmara 
Belo Horizonte 
Nova Betânia 
Santo Antonio 
Dom Jaime Câmara 
Belo Horizonte 
Abolição 
Pres. Costa e Silva 

2.416
1.440
1.046

770
669
648
600
550
488
430
392
378
356
320
300
212
186
175
169
150
120
113
101
100

96
80
70
60
60
50
47
45
40
37
32
28
27
17

Total Geral 12.818
Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – Sedetema (Apud 
ROCHA, 2005, p. 190). 
 



 57

 

                                                

Segundo Rocha (2005), os conjuntos habitacionais na periferia e áreas 

suburbanas realizaram uma tendência de expansão urbana de Mossoró e foram 

inicialmente construídos a partir da infra-estrutura determinada por um grande 

empreendimento, como a construção do campus da Escola Superior de Agricultura 

de Mossoró (ESAM) e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

bem como a instalação da Base Administrativa da Região Produtora do Nordeste 

Setentrional do Núcleo de Produção de Petróleo de Mossoró (RPNS/NUPROM- 

base34 da Petrobrás)5. 

Nesta direção, registra-se o processo de verticalização em curso em 

Mossoró (2005). Em acessão, um novo retrato para a cidade e uma nova forma de 

ocupação do espaço urbano, que tem no centro da cidade a sua área mais 

valorizada, seguida do bairro Nova Betânia, áreas de concentração da Classe Média 

Alta. A singularidade desta realidade é que Mossoró “[...] faz o caminho inverso das 

grandes cidades, onde a valorização fundiária não ocorre mais no centro da cidade, 

principalmente quando uma expansão urbana ocorre através da verticalização” 

(ROCHA, 2005, p. 237-238). 

Quanto às cidades informais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), dados de 2001 mostram que existiam em Mossoró 15 (quinze) 

favelas e 58 (cinqüenta e oito) loteamentos informais. Dados da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente de Mossoró (SEDETEMA) de 2004 

registram a existência de 11 (onze) favelas, distribuídas em diversos bairros, 

estando algumas localizadas em terras da Prefeitura, do Estado ou da UNIÃO, não 

havendo registro de dados quanto a loteamentos informais. O quadro abaixo 

possibilita a visualização das favelas, sua localização, bem como o número de 

habitantes e de habitações existentes. 

 
5 Hoje (2005), denominada de Unidade de Negócios RN/CE e Ativo de Produção Mossoró. 
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Ilustração 13: Quadro 03 – Favelas da cidade em 2004 
 

Item Favelas Bairro População 
N° de 

habitações
1. Tv. General Péricles Alto de São Manoel 456 97 
2. Das Flores Alto de São Manoel 154 35 
3. Do Pirichio Alto de São Manoel 690 138 
4. Redenção Bairro Redenção 506 110 
5. Da Rosa Belo Horizonte 749 156 
6. Favela da Fumaça Dix-Sept Rosado 392 98 
7. Tranquilim Dom Jaime Câmara 716 159 
8. 30 de Setembro Pres. Costa e Silva 989 230 
9. Presidente Costa e Silva Pres. Costa e Silva 1.910 382 
10. Wilson Rosado Redenção 480 120 
11. Sem terras Santa Delmira 1.195 260 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – Sedetema (Apud 
ROCHA, 2005, p. 249). 

 
O quadro nos possibilita a visualização das favelas e sua localização, bem 

como o número de habitantes existentes. Destacamos a concentração de favelas e 

população nos bairros Presidente Costa e Silva, Santa Delmira, Belo Horizonte, Dom 

Jaime Câmara e São Manoel, seguindo a mesma lógica de concentração 

populacional dos bairros e zonas da cidade. 

A intervenção do Poder Público nessa realidade dá-se através de 

programas de erradicação de favelas e recursos provenientes da Caixa Econômica 

Federal, por meio do Programa de Melhoria Habitacional e do Programa de Subsídio 

à Habitação, bem como do Programa de Arrendamento Familiar. Os resultados 

podem ser expressos pelos dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDETEMA), que demonstram uma 

redução do número de favelas em Mossoró de 2001 a 20046. 

Ilustração 14: Quadro 04 – Favelas em Mossoró 

ANO N° DE FAVELAS 

2001 15 

2002 35 

2003 31 

2004 11 

FONTE: IBGE/SEDETEMA – MOSSORÓ 

                                                 
6 Na pesquisa não identificamos dados sobre favelas no período de 1996 a 2000. 
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Percebe-se, no quadro, o grande número de favelas existentes em 

Mossoró, especialmente no ano de 2002, tendo-se verificado a sua redução em 

2004, conforme já mencionado, resultante da intervenção do poder público local, 

seja através de programas habitacionais, seja através de ações, mesmo que 

precárias, de urbanização dessas áreas, com a criação de infra-estrutura de água, 

energia elétrica, calçamento de ruas e construção de equipamentos públicos. 

Intervenções que buscam amenizar o impacto na vida local do fenômeno de 

favelização, que expressa uma face do empobrecimento da população. 

A evolução urbanista de Mossoró, em 100 (cem) anos, pode ser 

visualizada nas figuras que seguem: a primeira planta representativa da cidade de 

Mossoró no final do século XIX e a Carta Cadastral de Mossoró no final do século 

XX. 

 

Ilustração 15: FIGURA 04 – Planta representativa da cidade de Mossoró no final 
do século XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SILVA, 1975 (apud FELIPE, 2000). 

No final do século XX, precisamente em 1999, Mossoró passa a ter a 

seguinte configuração: 
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Ilustração 16: Figura 05 – Carta Cadastral de Mossoró/RN – 1999 
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A configuração de Mossoró expressa na ilustração 15 (quinze) demonstra 

sua expansão a leste do Rio Mossoró, tendência que se mantém 100 (cem) anos 

após, como visualizamos na Carta Cadastral de Mossoró construído na final do 

século XX. 

Mossoró destaca-se na economia pela produção de Petróleo e Sal, pela 

fruticultura, pela carcinicultura e serviços, registrando-se a emergência do turismo 

como atividade econômica a partir de sua inclusão no Projeto Costa Branca7. 

Do ponto de vista eminentemente econômico, segundo dados da 

Prefeitura Municipal de Mossoró – Diagnóstico do Município/2005, registrou-se em 

Mossoró um crescimento maior que a média dos municípios do RN, do Nordeste e 

do Brasil, haja vista ter atingido taxa anual de crescimento, verificada a partir da 

produção de bens e serviços analisados pela evolução do Produto Interno Bruto 

(PIB), de 19,94% no período de 1970-2000. Neste mesmo período, o Rio Grande do 

Norte cresceu média anual de 18,71%, o Nordeste 12,52% e o Brasil 8,08%. Os 

setores da indústria e dos serviços foram os que mais contribuíram para o 

crescimento da produção econômica do município. 

A evolução do Produto Interno Bruto (PIB), por setor de atividade 

econômica de Mossoró no período de 1970 a 2002 é demonstrado no gráfico que 

segue. 

Ilustração 17: Gráfico 06 – Produto Interno Bruto (PIB) por Setor de Atividade 
Econômica em Mossoró – 1970-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1970 1975 1980 1985 1996 2000 2001 2002

PI
B

IND
AGRO
SERV

Fonte: IPEA/DATA; Indicadores Municipais, IBGE (MOSSORÓ, 2005, p. 83) 

 

                                                 
7 O Município de Mossoró integra atualmente (2005) o Projeto Costa Branca, área demarcada para o 

turismo no Estado, composta de 15 municípios potiguares. Como cidade de médio porte e pólo 
regional Mossoró identifica assim, novas potencialidades para o desenvolvimento econômico local. 
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O gráfico mostra-nos uma evolução do Produto Interno Bruto (PIB) por 

setor de atividade econômica em Mossoró, merecendo ressaltar o ano de 1985, 

notadamente o setor industrial, bem como a sua evolução após década de 1970, 

condicionada pelos investimentos da Petrobrás e o crescimento da produção de 

petróleo. 

Em se tratando de renda, Mossoró apresenta alto índice de 

concentração/apropriação de renda e bens. Dados do IPEA/DATA, citados no 

Diagnóstico de Mossoró, confirmam essa questão ao registrar que 48% da 

população vive sem renda nenhuma e 22% com renda de até 2 (dois)salários 

mínimos, enquanto que 10% dos mais riscos são detentores de 48% da renda 

familiar do município. 

Ilustração 18: Gráfico 07 – Distribuição de renda por faixa salarial (SM ano 
2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE, 2000 (apud MOSSORÓ, 2005, p. 87). 

 
Os dados expostos ressaltam a concentração de renda e bens por parcela 

insignificante da população, 10%, tendo como seu complemento uma grande parcela 

em situação de pobreza, 22%, e miséria e indigência, 48%.  

Quanto ao emprego, constata-se baixo índice de oferta que, segundo 

dados do CAGED/Ministério do Trabalho expressos no diagnóstico de 

Mossoró/2005, colocam Mossoró abaixo da Média Nacional e Estadual na oferta de 

empregos. 
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Ilustração 19: Gráfico 08 – Evolução do emprego (2000-2005) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho (apud MOSSORÓ, 2005, p. 87). 

 
Frente ao exposto, podemos construir referências para analisar aspectos 

sociais e humanos e os dados referentes especialmente ao índice de 

desenvolvimento (IDH), bem como as intervenções do poder público na área da 

assistência social.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Mossoró que 

em 1970 era de 0.3 nos anos de 2002 passou para 0.73. Merecem destaque os 

dados referentes à expectativa de vida. Esta passou de 42 (quarenta e dois) anos, 

em 1970, para aproximadamente 69 (sessenta e nove) anos, em 2002, como 

visualizamos no gráfico. 

Ilustração 20: Gráfico 09 – Esperança de vida ao nascer do mossoroense. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fonte: Ipea/data, 2005 (apud MOSSORÓ, 2005, p. 92)
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O gráfico demonstra um aumento na esperança/expectativa de vida dos 

mossoroenses, informação significativa para o planejamento de políticas públicas 

locais. 

Segundo o Relatório de Diagnóstico do Município de Mossoró (2005) no 

campo da educação houve considerável melhora na taxa de alfabetização da 

população local, com a conseqüente redução em termos gerais do analfabetismo, 

cuja taxa em 1970 era de 45%, caindo para 19% em 2002. No que se refere à 

população na faixa etária de mais de 25 (vinte e cinco) anos, a taxa de 

analfabetismo é consideravelmente alta, ficando em torno de 23% (MOSSORÓ, 

2000), o que afeta e reflete as condições de qualificação de mão de obra 8 , 

dificultando a inserção, no mercado de trabalho, desta parcela da população. 

Ao tratarmos da infra-estrutura urbana, merece destaque o fato de 

Mossoró dispor de uma estrutura de educação composta por 67 (sessenta e sete) 

Instituições Estaduais, 01 (uma) Instituição Federal, 78 (setenta e oito) Instituições 

Municipais e 103(cento e três) Instituições Particulares (Dados do INEP, 2005), 

ofertando vagas em creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, 

educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional. Na zona 

rural, a infra-estrutura de educação é composta de 04 (quatro) Instituições Estaduais 

e 48 (quarenta e oito) Instituições Municipais, oferecendo vagas em creches, pré-

escolas, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e 

educação especial. 

Quanto ao ensino superior, Mossoró dispõe de 04 (quatro) Universidades, 

sendo 01 (uma) Estadual (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), 

01(uma) Federal (Universidade Federal do Semi-árido) e 02 (duas) Particulares 

(Mater Christhi e Universidade Potiguar), atendendo à demanda regional do próprio 

Estado e de Estados vizinhos, notadamente o Ceará e a Paraíba. 

A infra-estrutura de saúde registra a existência de 88 (oitenta e oito) 

estabelecimentos de práticas de saúde, sendo 08 (oito) localizados na zona rural, 

composta por instituições municipais, privadas, filantrópicas e estadual, segundo 

dados demonstrados pela Gerência Executiva de Saúde em 2005 e disponibilizados 

no Diagnóstico do Município de Mossoró, conforme quadro abaixo. 

 
8 Na pesquisa não identificamos dados relativos ao período pós-2002. 
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Ilustração 21: Quadro 05 – Estabelecimentos de práticas de saúde por 
dependência administrativa – 2005 

Dependência Administrativa Número de Estabelecimentos 
 

Municipal 
 

51 
Privado 27 

Filantrópico 03 
Estadual 07 

 
TOTAL 88 

Fonte: Gerência Executiva de Saúde – 2005 (MOSSORÓ, 2005, p. 97) 
 

Para funcionamento da rede de saúde do município, dados do DATA/SUS 

do ano de 2004 demonstram a transferência de recursos na ordem de 

R$25.040.219,80 (vinte e cinco milhões, quarenta mil, duzentos e dezenove reais e 

oitenta centavos), sendo destinados deste R$15.709.628,16 (Quinze milhões, 

setecentos e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) para 

assistência hospitalar e domiciliar e R$ 8.549,714,39 (Oito milhões, quinhentos e 

quarenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) para 

ações estratégicas. 

Mesmo com tal montante de recursos, a precariedade do funcionamento 

do Sistema Municipal de Saúde é patente, haja vista a condição de cidade pólo, que 

demanda uma grande busca desse serviço pela população das cidades 

circunvizinhas9 e da região oeste do Rio Grande do Norte10, como um todo, gerando 

entre outras dificuldades, limitações no atendimento à população local. 

Considerando saneamento básico como abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, em Mossoró cerca de 92,19% das residências urbanas são 

atendidas com abastecimento de água. O abastecimento em Mossoró é 

administrado e operado pela Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte 

                                                 
9 Especialmente as cidade de Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel, Areia 

Branca, Grossos e Tibau (Microrregião de Mossoró), incluindo ainda as cidades de Felipe Guerra, 
Apodi, Caraúbas, Campo Grande, Paraú, São Rafael, Itajá, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Assu, entre 
outras.  

10  A tradicionalmente denominada Região Oeste (Oeste, Médio e Alto Oeste) corresponde a 
mesorregião geográfica Oeste Potiguar (IBGE, 1989), composta da microrregião da Serra de São 
Miguel, Microrregião de Pau dos Ferros, Microrregião de Umarizal, Microrregião do Médio Oeste, 
Microrregião do Vale do Assu, Microrregião da Chapada do Apodi, Microrregião de Mossoró, 
englobando um total de 60 municípios sendo Mossoró o maior destes, portanto referência principal da 
Mesorregião (FELIPE; CARVALHO e ROCHA, 2004, p. 82). 
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(CAERN) desde 1972, sendo o Sistema de Reservatório de Água – SAA de Mossoró 

formado por 18 poços tubulares e 11 reservatórios elevados (Caixas de Água), 

utilizando água do aqüífero assu (poços tubulares) e da captação de água da 

Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (Açu/RN), através da adutora 

Jerônimo Rosado, visualizando-se como alternativa para os próximos 10 anos a 

utilização de águas da barragem de Santa Cruz no Município de Apodi/RN. 

No que se refere à área de assistência social, não temos disponibilizadas 

informações acerca de sua infra-estrutura, quanto a equipamentos existentes e que 

compõem a rede sócio-assistencial municipal. Somente dispomos de dados 

referentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mossoró e dos recursos 

transferidos pela União, que trataremos no item específico dessa temática neste 

trabalho. 

O município de Mossoró dispõe também, no campo da comunicação, de 

04 jornais diários, vários provedores de internet, entre eles 02 (dois) institucionais da 

UERN e UFERSA, 09 (nove) rádios (04 AM e 05 FM), 02 (duas) emissoras de TV 

(TCM e TV Mossoró) e 02 (dois) retro-transmissores (TV Cabugi e TV Tropical). 

Registramos ainda a existência de 04 (quatro) agências de Correios, com 46 

(quarenta e seis) carteiros, com uma proporção de 01 (um) carteiro para cada 5.000 

(cinco mil) habitantes (MOSSORÓ, 2005, p.101). 

Ao pensarmos a história e o cenário político local, constatamos a 

incipiente atuação dos movimentos sociais e sindicais enquanto interlocutores dos 

setores excluídos junto ao poder público local. Apesar da longa trajetória de luta dos 

trabalhadores, especialmente os salineiros, que nos anos 1930, segundo Felipe 

(2000), chegaram a 5.000 trabalhadores com destacada presença política nos anos 

de 1931 a 1946 e notadamente com a experiência do “Sindicato do Garrancho”11 

que, segundo Ferreira (2000), tinha como matriz política o Partido Comunista do 

Brasil12, sendo seus membros sujeitos inclusive de experiência de guerrilha. Hoje 

constatamos que, em sua maioria, as lutas dos trabalhadores se limitam às 

categorias que representam.  

 
11 Organização de Operários de Salinas de Mossoró que deu origem ao Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria de Extração de Sal do Rio Grande do Norte. 
12 O Partido Comunista do Brasil (PC do B) foi fundado no município de Mossoró em 1928. 
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Enquanto gestão do poder público local, identificamos o 

domínio/apropriação deste pela família Rosado, que elegeu o seu primeiro 

representante, Dix-Sept Rosado, em 1948 e desde então, tem assumido o Governo 

Municipal, seja diretamente ou indiretamente com a eleição de seus aliados, 

registrando-se, neste período, apenas uma alternância, em 1968, quando as 

eleições municipais foram vencidas por um opositor à família Rosado, o médico 

Antônio Rodrigues de Carvalho, do Movimento Democrático Brasileiro, com o apoio 

do grupo político liderado por Aluízio Alves, tradicional opositor desta família e que 

teve presença marcante na política local. O quadro seguinte nos confirma esta 

afirmativa. 

Ilustração 22: Quadro 06 – Gestores Municipais de Mossoró de 1948 a 2004 

ANO CANDIDATOS ELEITOS 
1948 Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia (UDN) 
1952 Jerônimo Vingt Rosado Maia (PR, PSD, PTB) 
1958 Antonio Rodrigues de Carvalho (PTB) 
1962 Raimundo Soares de Souza 
1968 Antonio Rodrigues Carvalho (MDB) 
1976 João Newton da Escossia (ARENA) 
1982 Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia (PDS) 
1988 Rosalba Ciarline Rosado (PDT, PDS, PFL) 
1992 Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia (PDT, PMDB) 
1995 Sandra Maria da Escóssia Rosado (PMDB)* 
1996 Rosalba Ciarline Rosado (PFL, PSDB) 
2000 Rosalba Ciarline Rosado (PFL, PSDB) 
2004 Maria de Fátima Nogueira Rosado (PFL) 

FONTE: FELIPE, José Lacerda Alves, 2000. Complementado pela autora. 
*Como Vice-Prefeita, assume em outubro de 1995, após o falecimento do então Prefeito Dix-
Huit Rosado Maia.  

 

O Quadro apresentado por Felipe (2000) e por nós complementado, 

demonstra os resultados eleitorais de 1948 a 2004, onde verificamos a presença 

marcante da família Rosado 13. 

A família Rosado também monopoliza em Mossoró as eleições 

legislativas estaduais e da União, tendo sempre elegido representantes para tais 

esferas. Atualmente, duas ramificações dos Rosado têm representação Legislativa 

                                                 
13 Família originária de Pombal (PB), que instalou-se na cidade por volta de 1890, com a chegada de 

seu patriarca Jerônimo Ribeiro Rosado, farmacêutico, que a convite do Líder Político Local Dr. 
Almeida Castro, instala farmácia de manipulação e tem sua primeira participação política no ano de 
1917 como membro da Intendência. Seus filhos dedicaram-se a política, a literatura e aos negócios 
(exploração de cal e sal), assumindo as estruturas do poder público local, a partir de 1948, com a 
eleição para prefeito de Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia (FELIPE, 2001). 



 68

 

Estadual e Federal, quais sejam Larissa Rosado (PSB) e Ruth Ciarline (PFL), 

Deputadas Estaduais, e Sandra Rosado (PSB) e Carlos Alberto (Betinho) Rosado 

(PFL), Deputados Federais. 

Mossoró é, pois, esse conjunto que apresentamos, onde emergem 

problemas referentes ao rápido e intenso processo de urbanização, tais como a 

violência, a pobreza, a indigência, às drogas, os altos índices de desemprego, o sub-

emprego, a estrutura precária e deficitária das políticas públicas, entre outras, além 

de relações políticas ancoradas em forças tradicionais. Tais problemas, 

determinados pelas contradições da sociedade do capital, expressam-se também na 

concentração populacional e nas determinações do poder público local de novas 

obrigatoriedades e responsabilidades. 

Nesse contexto, buscamos compreender a política de assistência social, 

seus limites e possibilidades a partir da aproximação com a dinâmica da realidade 

local, demarcada pela história, geografia, economia, política, que desenham e 

determinam as relações entre os poderes locais (econômico, social e político) e 

induzem à possibilidade de pensarmos o desenvolvimento como mudança social e a 

assistência social como componente deste. 

2.2 A política de assistência social em Mossoró(RN) 

A efetivação da descentralização e municipalização da Assistência Social, 

dá-se, entre outros aspectos, pelo estabelecimento de condição para repasses aos 

Municípios, Estados e Distrito Federal de recursos à efetiva instituição e 

funcionamento dos conselhos de assistência social com composição paritária entre 

governo e sociedade civil, sendo condição também a existência do Fundo de 

Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos e  do Plano 

de Assistência Social (LOAS, Art. 30, I, II e III).  

Neste sentido, a assistência social configura-se como política pública em 

Mossoró a partir da criação, em 1995, do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS) e do Fundo Municipal de Assistência Social (FUMAS), consolidados com a 

aprovação, em 1996, do Plano Municipal de Assistência Social. Marcos de 

referências significativas são também as Conferências Municipais de Assistência 

Social. 
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O período compreendido entre 1993, ano de publicação de Lei Orgânica 

de Assistência Social - LOAS e 1995, ano de constituição do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Mossoró, foi marcado, tanto a nível nacional e estadual, 

quanto a nível local, por intensas mobilizações de setores da sociedade civil 

comprometidos em garantir as condições legais, institucionais e políticas para 

efetivação da LOAS e da formação de uma nova cultura política da assistência social 

como um direito do cidadão e dever do Estado. 

No município de Mossoró foram realizados eventos em sintonia com a 

mobilização nacional e estadual, tais como reuniões, debates, pré-conferências 

organizadas pelo Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) em parceria com a 

Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social (SMACS), que resultaram na 

criação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), desencadeando o 

processo de municipalização da assistência social. Este materializa-se também na 

realização da I Conferência Municipal de Assistência Social14 e na criação do Fundo 

Municipal de Assistência Social (FUMAS). 

O Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Assistência Social, criados 

pela lei municipal 1026/95, de 18 de dezembro de 1995, estabeleceram a 

constituição legal do canal de proposição e exercício do controle social da Política 

Municipal de Assistência Social e o instrumento de custeio à execução desta. 

O primeiro Plano Municipal de Assistência Social15 foi elaborado por uma 

equipe de técnicos16 da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social (SACS), 

com colaboração da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e do 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), em setembro de 1996, entrando em 

vigor em 1997, após amplo processo de discussão e aprovação no Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS/Mossoró), constituindo-se o instrumento 

norteador da Política Municipal de Assistência Social. 

 
14 Não localizamos registros no CMAS/Mossoró e Gerência de Desenvolvimento Social – GEDS da 

Prefeitura Municipal de Mossoró desta Conferência. 
15 O primeiro Plano Municipal de Assistência Social foi elaborado no governo do Prefeito Jerônimo Dix-

Huit Rosado Maia, sendo Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social a Assistente Social 
Maria Zélia Marcolino Fernandes, tendo como presidente do CMAS/Mossoró, o Bacharel em Direito 
Edson Lima de oliveira. 

16 Equipe de Técnicos responsável pela elaboração do primeiro Plano Municipal de Assistência Social 
(1996): Ireunice de Fátima da Silva (CRESS), Maria Sione de Freitas (SACS-PMM), Nadja Dias Freire 
de Andrade (SACs-PMM) Petra Pinto da Nóbrega (SMP-PMM), Valceli Dantas Nogueira (SACS-
PMM), Suzaneide Ferreira da Silva (UERN). 
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Seguindo orientação do Ministério da Previdência e Assistência Social, o 

Plano contava, além de apresentação e considerações finais, com 11 itens: I - 

Caracterização do município de Mossoró; II – objetivos; III – diretrizes; IV – 

programas, projetos e serviços de Assistência Social; VI – programas e serviços de 

apoio as entidades e organizações comunitárias; VII – reordenamento institucional e 

reestruturação organizacional; VIII – Programa de Capacitação de recursos 

humanos; IX – projeto de pesquisa na área da Assistência; X – Financiamento; XI – 

Acompanhamento e Avaliação. 

Em sua apresentação, o primeiro Plano Municipal de Assistência Social 

afirmava que “o município de Mossoró busca através deste documento, nortear as 

ações a serem desencadeadas na área de assistência social, tendo como eixos 

fundantes os princípios contidos na LOAS, Art 4° [...] (MOSSORÓ, 1996, p. 3). 

Concluindo que: 

 
[...] nessa perspectiva, parte-se da concepção de que a Assistência Social, 
é vista como política pública que necessita do empenho de toda sociedade 
para a concretização desta política. Sendo assim, o presente documento 
retrata as diretrizes e linha de ação que serão os eixos para todos os 
profissionais e instituições que desejam implementar atividade nesta área, 
além da própria Secretaria de Ação Comunitária e Social (MOSSORÓ, 
1999, p. 4). 

 

Definiu-se, a partir desta, seus objetivos e diretrizes. Constituem objetivos 

do primeiro Plano Municipal de Assistência Social de Mossoró 

 
 Possibilitar o direcionamento da Política de Assistência Social no 

Município de Mossoró, visando a conquista da cidadania, mediante a 
sistematização de ações que promovam o enfrentamento da pobreza e a 
garantia dos mínimos sociais para a população menos favorecida; 
 Viabilizar a parceria entre profissionais e/ou instituições no que se refere 

ao atendimento, assessoramento, encaminhamento e operacionalização 
das ações assistenciais no município, enquanto política pública voltada para 
a minimização da barbárie social (MOSSORÓ, 1996, p. 18). 

 

Constituem-se, por sua vez, diretrizes do primeiro Plano Municipal de 

Assistência Social de Mossoró 

 
 Estimular e garantir a articulação com os conselhos estadual e municipal 

de assistência social, saúde, criança e adolescente e outros; com o Fórum 
permanente da Assistência Social de Mossoró, com ONG’s e OG’s tendo 
como perspectiva a operacionalização e cumprimento da LOAS no 
município de Mossoró; 
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 Apoiar e desenvolver programas e projetos voltados para as minorias tais 
como: criança, adolescentes, portadores de deficiência, idosos, a família e 
grupos mais vulneráveis, buscando mudanças qualitativas; 
 Colaborar e desenvolver programas que garantam ocupação e geração 

de renda e propiciem a capacitação e a qualificação prioritariamente, dos 
segmentos sociais excluídos, como condição básica para a emancipação; 
 Promover a qualidade dos serviços, programas e projetos de Assistência 

Social, mediante fornecimento institucional da SACS, capacitação de 
recursos humanos, melhorias dos recursos materiais disponíveis; 
 Apoiar o desenvolvimento de iniciativas das organizações comunitárias 

comprometidas com a elevação de qualidade de vida do cidadão; 
 Garantir racionalidade econômica, e eficácia dos recursos destinados aos 

programas, projetos e ação de Assistência Social; 
 Desenvolver projetos, estudos e pesquisas que subsidiem a SACS, na 

intervenção e/ou melhoria dos serviços oferecidos ao usuário de Assistência 
Social (MOSSORÓ, 1996, p.19). 

 

O Plano delineia, assim, a Política Municipal de Assistência Social, que 

deve ser operacionalizada a partir de 3 (três) tipos de programas e projetos: 1. 

Programas, projetos e serviços de enfrentamento à pobreza e à miséria, incluindo 

programas e projetos de atendimento emergencial, programas e serviços de atenção 

à população de rua e programas de incentivo à geração de renda; 2. Programas, 

projetos e serviços de assistência social, incorporando programas de atenção à 

criança e ao adolescente, programas e serviços de atenção à terceira idade, 

programa de atenção à pessoa portadora de deficiência, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e benefícios eventuais, programas e serviços de apoio às 

entidades e organizações comunitárias, reordenamento institucional e reestruturação 

organizacional, programa de capacitação de recursos humanos; 3. Projeto de 

pesquisa na área da assistência. 

Quanto ao financiamento, o Plano previa que este se daria “através de 

recursos da União, do Estado e do próprio orçamento do Município, conforme dispõe 

o art. 28 da Lei Federal 8.742, de 07  de  dezembro  de 1996”  (MOSSORÓ,  1996, 

p. 49). Acrescentando ainda que “É de fundamental importância que o município 

garanta o percentual de sua própria responsabilidade definido na Lei n° 1026/95, em 

até 3% destinado a Assistência Social” (MOSSORÓ, 1996, p. 49). 

Em suas considerações finais, o documento em tela evidencia e expressa 

as fragilidades e limites para a efetivação dos objetivos propostos ao afirmar: 

 
[...] entretanto é de conhecimento da Secretaria Municipal de Ação 
Comunitária e Social os pontos de estrangulamento na área social, os quais 
subsidiaram a confecção deste plano. Nesse enfoque, somos sabedores 
que apenas a implementação de serviços com qualidade não erradicará a 
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barbárie social, mas auxiliará no combate e/ou minimização de situações 
vexatosas (sic) que agudem (sic) os direitos dos cidadãos (MOSSORÓ, 
1996, p. 50-51). 

 

O Plano em apreço, com algumas alterações, vigorou até 2003, quando 

foi substituído pelo Plano Plurianual de Assistência Social 2002 - 2005 (PPA 2002- 

2005), de maio de 2003. O Plano Plurianual de Assistência Social 2002 - 2005 foi 

apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) pela Gerência de 

Desenvolvimento Social (GEDS) em 20 de maio de 2003, compondo o Processo n°. 

122/03, sendo aprovado em reunião plenária deste conselho em 11 de novembro de 

2003. 

O Plano Plurianual de Assistência Social Local 2002 - 2005 estrutura-se 

em duas partes: a primeira parte é composta de justificativa; apresentação; 

caracterização geral do município (histórico, aspectos demográficos, aspectos 

geográficos); objetivos (geral e específicos); população alvo; diretrizes; modelo de 

gestão do Plano Municipal de Assistência Social; sistema de monitoramento e 

avaliação e principais indicadores para a medição de efeitos da Política de 

Assistência Social. A segunda parte é composta do demonstrativo de recursos 

financeiros para os anos 2002 a 2005. 

O Plano Plurianual de Assistência Social, em sua justificativa, reconhece 

o conjunto de expressões da questão social presente no município destacando a 

violência urbana, “o desemprego, o trabalho antecipado de crianças e adolescentes, 

a violência familiar, o êxodo rural, a prostituição infantil, além de famílias em situação 

de convulsão social” (MOSSORÓ, 2002/2005, p. 51), colocando-se como missão  

 
Diminuir prioritariamente à população situada abaixo da linha de pobreza 
absoluta [...] além de retirar crianças e adolescentes da rua, todos 
fundamentados na perspectiva da promoção harmônica, gerando renda, a 
partir do desenvolvimento das habilidades individuais [...] visando uma 
cidade com melhor qualidade de vida para à população carente 
(MOSSORÓ, 2002/2005, s/p). 

 

Nesta perspectiva, define como objetivo geral “implementar a Política de 

Assistência Social de Mossoró, articulada com o conjunto de Políticas Públicas, 

racionalizando recursos humanos, financeiros e materiais, buscando a melhoria dos 

indicadores de desenvolvimento humano da cidade” (MOSSORÓ, 2002, s/p), 

apresentando como objetivos específicos 
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 Diminuir o grupo populacional que vive abaixo da linha da pobreza, 

intensificando atividades de ocupação e geração de renda (qualificação e 
requalificação profissional); 
 Melhorar a qualidade de vida das populações expostas a riscos pessoais 

e sociais; 
 Operacionalizar o Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência 

Social na cidade; 
 Reduzir a incidência da mortalidade infantil, buscando ainda a redução 

das taxas de evasão e repetência escolar, bem como o analfabetismo 
existente; 
 Integrar as ações com a rede estadual de parcerias, envolvendo recursos 

orçamentários-fianceiros, infra-estrutura e suporte técnico-operacional para 
crescer a oferta de serviços ao público-alvo da assistência; 
 Viabilizar a reciclagem dos técnicos, conselheiros e capacitação dos 

agentes envolvidos na assistência (MOSSORÓ, 2002/2005, s/p). 
O Plano define como população alvo as famílias abaixo da linha de 

pobreza, consolidando uma concepção de assistência social vinculada à pobreza, 

essa por sua vez, compreendida como ausência de renda, ao afirmar: 

 
O eixo catalisador da população atendida é a família, abaixo da linha de 
pobreza, incluindo todas as fases, crianças de 0 a 6 anos, crianças e 
adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos, sujeitos à risco pessoal e 
social, gestantes e nutrizes, mulheres e homens fora do mercado de 
trabalho, pessoas portadoras de necessidades especiais e pessoas idosas 
com mais de 60 anos. A (sic) característica essencial é a vulnerabilidade da 
pessoa humana, visando resgatá-la de tal estado (MOSSORÓ, 2002/2005, 
s/p). 

 

Tal perspectiva direciona a definição de suas diretrizes como: 

 
 Assegurar recursos orçamentários-financeiros com prioridade para os 

serviços e benefícios da assistência social; 
 Melhorar a qualidade dos serviços, programas e projetos de assistência 

social, mediante fornecimento institucional da GEDS, capacitação de 
recursos humanos, melhorias dos recursos materiais disponíveis; 
 Apoiar o desenvolvimento de iniciativas das organizações não-

governamentais comprometidas com a elevação da qualidade de vida do 
cidadão; 

 

O Plano Plurianual de Assistência Social 2002-2005 (PPA 2002-2005) 

incorpora os conceitos de desenvolvimento social e humano em seu texto e busca 

definir indicadores para aferir os efeitos da política de assistência social, bem como 

dar direcionamento à sua avaliação a cada dois anos, identificando os impactos e a 

capacidade de inserção desta no tecido social (MOSSORÓ, 2002/2005). O texto do 

PPA 2002-2005 expressa uma ampliação da percepção de assistência social e ao 

mesmo tempo os limites de produzir instrumentos capazes de dar suporte à proposta 
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de materialização dos indicadores de avaliação. 

Quanto ao modelo de gestão, o PPA 2002-2005 apresenta a necessidade 

de envolvimento da rede prestadora nas ações junto à população excluída, 

buscando a condição de sustentabilidade local, tendo como base operacional a 

Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDS). Indica também a 

necessidade de estreitamento das relações com o Conselho Estadual de Assistência 

Social, Ministério da Ação Social e Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande 

do Norte. 

Ao tratar do sistema de monitoramento e avaliação, o PPA 2002-2005 

ressalta o papel da Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDS) na 

instalação de sistema de monitoramento, da observância da legislação vigente e dos 

orçamentos definidos, além de determinar a obrigatoriedade de relatórios trimestrais 

para acompanhamento das ações da Política Municipal de Assistência Social. 

A segunda parte do Plano Plurianual de Assistência Social 2002-2005 

consta de quadros demonstrativos de recursos financeiros, por ano, onde estão 

inseridos serviços e programas, modalidades de atendimento/ações, unidade, 

metas, recursos financeiros da União, Estados e Municípios, e o total de recursos 

previstos. 

As ações/programas/projetos e serviços de assistência social mais 

relevantes na ótica dos gestores municipais, materializados pelo poder público no 

município de Mossoró no período de 1996 a 2005, podem ser sintetizados no quadro 

que segue. 

Ilustração 23: Quadro 07 – Síntese das ações mais relevantes da assistência 
social em Mossoró/RN (1996-2005) 

ÁREA AÇÕES/PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS 

1. Atendimento à Mulher  Projeto Luz da Vida; 
 Projeto Crescer e ser feliz. 

2. Atendimento às crianças e 
adolescentes 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 
 Projeto Sentinela; 
 Programa Agente Jovem e Guardião da Natureza; 
 Bolsa alimentação. 

3. Atendimento à Família 
 Núcleo Integrado de Atendimento a Família (NIAF) – Casas de 

Nossa Gente; 
 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 

4. Atendimento ao Idoso 

 Núcleo e Grupos de Idosos (Palestras, Atendimento médico, 
alfabetização, atividades culturais, entre outros); 

 Documentação cidadã; 
 Acesso gratuito ao transporte coletivo. 



 75

 

 
5. Atendimento aos 

Portadores de 
Necessidades Especiais 

 Emissão de documentos pessoais específicos; 
 Campanhas de sensibilização; 
 Orientação e apoio a família. 

6. Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 

 Relocação de favelas; 
 Cadastro e orientações aos pequenos empreendimentos. 

7. Atendimento Social  Atendimento funeral; 
 Encaminhamentos diversos. 

8. Promoção Cidadania  Trabalhador cidadão (Cadastro e capacitação) 

9. Documentação Cidadã  Expedição de documentos (Registros de nascimento, carteira 
de identidade, Carteiro do Idoso). 

10. Organização Comunitária  Apoio à legalização de entidades comunitárias; 
 Orientações. 

11. Assistência aos esportes 
 Mossoró Caminha; 
 Programa de Apoio a Escolas Sociais (Futebol de Campo e 

Salão e Voleibol). 
Fonte: Coleta Direta de Dados 

 

Percebemos, pelo exposto, uma diversidade de áreas e ações, 

programas, projetos e serviços considerados como de assistência social. Alguns 

destes têm frágil sintonia com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e com o 

previsto no I Plano Municipal de Assistência Social e no Plano Plurianual de 

Assistência Social 2002-2005, que, por sua vez, demonstra fragilidade na 

compreensão de assistência social como política pública municipalizada. 

Demarcando uma intervenção pontualizada do poder público municipal e por outro 

lado, das ações, programas e projetos de assistência social citados, destacamos a 

centralidade naqueles que demandam recursos federais para sua existência e 

efetivação. 

No documento intitulado Álbum de Fotografias - Identificação do Relatório 

da III Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Mossoró, Estado 

do Rio Grande do Norte, tendo como referência o ano de 2004 e 2005, registra-se 

um diagnóstico da assistência social no município, merecendo destaque as ações, 

programas e serviços federais e estaduais e os programas/serviços municipais 

realizados com recursos da própria prefeitura, que completam e atualizam os dados 

sobre a assistência social no município. 

 



 76

 

Ilustração 24: Quadro 08 – Ações Federais de assistência social no município 
de Mossoró/RN 

BENEFICIÁRIOS 
(DADOS DE JANEIRO/2005) 

N° DE BENEFICIÁRIOS TOTAL DE RECURSOS MENSAIS 
GASTOS EM R$ 

BPC IDOSOS 875 3.150.000,00

BPC PPD 3.021 10.865.600,00

RMV IDOSOS 3.000 10.800,000,00

BOLSA FAMÍLIA 13.250 12.720.000,00

OUTROS - -

TOTAL  37.535.600,00

FONTE: CMAS/GEDS, III Conferência Municipal de Assistência Social, 2005, p. 19. 

 

Faz-se necessário observar os dados referentes aos Benefícios de 

Prestação Continuada (BPC) para idosos e pessoas portadoras de deficiência, que 

constituem-se transferências diretas do Governo Federal/Beneficiários, conforme o 

estabelecido no LOAS, art. 2°, V., não havendo a intermediação do poder público 

local. 

Quanto aos Programas e Serviços Federais realizados no município, no 

ano de 2004, podemos visualizar no quadro que segue. 

Ilustração 25: Quadro 09 – Programas/Serviços Federais realizados no 
município de Mossoró/RN 

PROGRAMAS/SERVIÇOS/AÇÕES 
TOTAL DE RECURSOS GASTOS EM R$ 

ANO BASE 2004 

PAIF 109.712,15

PETI 1.177.321,35

AGENTE JOVEM 30.500,00

PAC 1.193.118,82

API 160.421,70

PPD 115.454,00

SENTINELA 136.008,00

TOTAL 2.922.536,02

FONTE: CMAS/GEDS, III Conferência Municipal de Assistência Social, 2005, p. 19. 
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No quadro citado, observamos a centralidade na área da criança e do 

adolescente, notadamente com o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil 

(PETI) e o Programa de Apoio à Criança, que demandam as maiores transferências 

de recursos ao poder público municipal. 

Quanto a programas Estaduais materializados no ano de 2004 no 

município de Mossoró, constatamos apenas a existência do PROGRAMA DO LEITE, 

que constitui-se “[...] apoio nutricional as famílias carentes com prioridade para 

gestantes, nutrizes, desnutridos e deficientes, através da distribuição diária de 01 

(um) litro de leite pasteurizado tipo C, por família” (SETHAS/RN) 

O quadro que segue demonstra os programa e serviços de assistência 

social realizados com recursos orçamentários da própria Prefeitura. 

Ilustração 26: Quadro 10 – Programas/Serviços Municipais realizados com 
recursos da Prefeitura de Mossoró/RN 

PROGRAMAS/SERVIÇOS/AÇÕES 
TOTAL DE RECURSOS GASTOS EM R$

ANO BASE 2004 
DOCUMENTAÇÃO CIDADÃ 37.200,00

ATENÇÃO A FAMÍLIA – CASA DA NOSSA GENTE 164.700,00

GUARDIÕES DA NATUREZA 19.500,00

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 74.165,00

APOIO AS AÇÕES COMUNITÁRIAS 60.000,00

APOIO AOS TRABALHADORES INFORMAIS 10.00,00

IDOSO CIDADÃO 48.000,00

PRO-VIDA? 20.500,00

AÇÕES EMERGENCIAIS 50.000,00

TOTAL 484.065,00

FONTE: CMAS/GEDS, III Conferência Municipal de Assistência Social, 2005, p. 21. 

 

O quadro apresentado sintetiza os programas/serviços e ações 

desenvolvidos no município de Mossoró com recursos próprios do orçamento 

municipal, cuja centralidade encontra-se na atenção às famílias com o Programa 

“Casa da nossa Gente”. 

Com a publicação, em 2004, da nova Política Nacional de Assistência 

Social em direção ao Sistema Único de Assistência Social (PNAS/SUAS) e, em 
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2005, da Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB/2005), novas 

determinações são direcionadas aos municípios, entre elas a definição dos direitos 

sociais que a assistência social deve assegurar e, a partir deles, a elaboração do 

Plano Municipal de Assistência Social. 

Os dez principais direitos sociais que a assistência social deve assegurar 

em Mossoró foram elencados e aprovados na III Conferência Municipal de 

Assistência Social, realizada em 29 e 30 de agosto de 2005 com o tema Estratégias 

e Metas para implementação da Política Nacional de Assistência Social-SUAS, 

PLANO 10, e constituem-se como eixo norteadores para a Política Municipal de 

Assistência Social e para o Plano Municipal de Assistência Social. Eis os Direitos 

que a Assistência Social deve garantir em Mossoró 

 

 
1. Proteção integral as famílias vítimas de vulnerabilidade por situações de 

exclusão e miserabilidade; 
2. Acesso aos serviços e ações de inclusão produtiva a população 
vulnerabilizada; 
3. Tratamento igualitário aos cidadãos das zonas urbana e rural, na 
formatação das políticas públicas municipais; 
4. Garantia de condições de moradia as famílias em vulnerabilidade social; 
5. Garantir a responsabilidade dos entes federados para manutenção e 
expansão dos recursos da área social; 
6. Proteção a indivíduos e famílias vítimas de violência intra e extra 
familiar; 
7. Inclusão nas políticas públicas municipais das pessoas com deficiência; 
8. Execução de ações específicas e ampliação da rede de proteção social, 
visando à diminuição do índice de pobreza, garantindo o atendimento sócio-
assistencial de caráter emergencial; 
9. Democratização das informações e acesso as políticas públicas 
municipais, consolidando os canais de controle social; 
10. Acesso a uma política cultural municipal, como potencializadora dos 
direitos de cidadania (MOSSORÓ, 2005, s/p). 

 

Os direitos sociais de assistência social constituem-se elementos 

norteadores de objetivos, diretrizes e metas a serem estabelecidas no Plano 

Municipal de Assistência Social. Como parte do processo de construção da Política 

Estadual e Nacional de Assistência Social a definição dos direitos sociais de 

assistência social no âmbito municipal materializa a efetivação da Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) e do Art. 6° da Constituição Federal de 1988 ao dar 

significado à proteção aos desamparados. Neste sentido, definir direitos sociais de 

assistência social no município é identificar os seus “desamparados”, ou seja, 
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famílias, indivíduos e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social e planejar 

a intervenção do poder público local para garantir a estes os “mínimos sociais” 

preconizados na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

O Plano Municipal de Assistência Social constitui-se, pois, no documento 

materializador da concepção e do planejamento da Política Municipal de Assistência 

Social, sendo parte integrante e indissociável do sistema descentralizado e 

participativo da assistência social, como nos afirma Boschetti: 

 
O Plano de Assistência Social, mais do que um simples documento de 
planejamento, é parte integrante e indissociável do sistema descentralizado 
e participativo e um importante instrumento de concepção e materialização 
da Política de Assistência Social (RAICHELIS, 1998). Se formulado e 
executado pelos órgãos gestores na perspectiva em que foi concebido pela 
LOAS, pode ser um poderoso aliado no processo de mobilização, 
participação popular e exercício do controle social (DE MARCO, 2002). 
Pode ainda, ser uma expressão da realidade local e servir como mecanismo 
orientador para a avaliação e monitoramento das ações, além de possibilitar 
o cotejamento entre a demanda social e a abrangência das ações 
(BOSCHETTI, 2003, p. 29). 

 

Outros elementos integrantes e indissociáveis do sistema descentralizado 

e participativo da assistência social são as Conferências (municipais, estaduais e 

nacional), que constituem-se como espaço de participação, avaliação e formulação 

das diretrizes gerais para a política de assistência social. 

No Brasil, de 1995 a 2005 foram realizadas 05 (cinco) conferências 

nacionais de assistência social, precedidas de conferências estaduais e municipais. 

As conferências objetivam avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes 

para o aperfeiçoamento do sistema (LOAS, art. 18, VI). O quadro que segue 

demonstra a evolução das conferências nacionais e suas temáticas. 
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Ilustração 27: Quadro 11 – Conferências Nacionais de Assistência Social - 1995 
a 2005. 

EVENTO ANO PERÍODO TEMA GERAL PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA

I Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

1995 20 a 23/11 
Assistência social: direito 
do cidadão dever do 
Estado 

Itamar Franco 

II Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

1997 09 a 12/12 

O sistema descentralizado 
e participativo da 
Assistência Social: 
construindo a inclusão – 
universalizando os direitos 

Fernando 
Henrique Cardoso 

III Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2001 04 a 07/12 
Política de Assistência 
Social: Uma trajetória de 
avanços e desafios 

Fernando 
Henrique Cardoso 

IV Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2003 07 a 10/12 

Assistência Social como 
Política de Inclusão: uma 
nova agenda para a 
cidadania – 10 anos de 
LOAS 

Luiz Inácio “Lula” 
da Silva 

V Conferência 
Nacional de 
Assistência Social 

2005 08 a 12/12 

SUAS Plano 10: 
Estratégicas e metas para 
a implementação da 
Política Nacional de 
Assistência Social 

Luiz Inácio “Lula” 
da Silva 

Fonte: Coleta Direta de Dados 

 

Em Mossoró, a dinâmica de realização das conferências municipais não 

seguiu a mesma dinâmica das conferências estaduais e nacionais, haja vista que do 

período de 1995 a 2005 foram realizadas 3 (três) conferências municipais e 

atendendo o calendário Estadual/Nacional 2 (duas) reuniões ampliadas do Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS) e 02(duas) conferências regionais 

englobando vários municípios da região oeste do Rio Grande do Norte, conforme 

nos demonstra o quadro abaixo. 
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Ilustração 28: Quadro 12: Conferências Municipais e Reuniões Ampliadas de 
Assistência Social/Mossoró 1995 a 2005. 

EVENTO ANO TEMA GERAL 
PREFEITO 

MUNICIPAL 
PRESIDENTE 

DO CMAS 

I Conferência 
Municipal de 
Assistência Social 

1995 Assistência Social: direito do 
cidadão dever do Estado 

Dix-Huit 
Rosado/Sandra 

Rosado 

Edson 
Oliveira Lima 

II Conferência de 
Assistência Social 1997 

O Sistema Descentralizado e 
Participativo da Assistência 
Social: construindo a inclusão 
– universalizando os direitos. 

Rosalba Ciarline 
Rosado 

Irenice de 
Fátima da 

Silva 

Reunião Ampliada 
CMAS 2001 

Política de Assistência Social: 
uma trajetória de avanços e 
desafios 

Rosalba Ciarline 
Rosado 

Edson 
Oliveira Lima 

Reunião Ampliada 
CMAS 2003 

Assistência Social como 
Política de Inclusão: uma 
nova agenda para a cidadania 
- de LOAS 

Rosalba Ciarline 
Rosado 

José Ivanaldo 
Dias Xavier 

III Conferência de 
Assistência Social 2005 

SUAS – PLANO 10 – 
estratégias e metas para 
implementação da política 
nacional de assistência social 

Maria de Fátima 
Rosado Nogueira 

José Ivanaldo 
Dias Xavier 

Fonte: Coleta Direta de Dados 

 

Constatamos, pois, no município de Mossoró e  no  Rio Grande do 

Norte, uma descaracterização  do sentido das conferências municipais como 

espaços de participação,   articulação e formulação das diretrizes municipais 

de assistência social.  Consideramos que a não realização das conferências 

municipais e sua substituição por reuniões ampliadas do conselho municipal de 

assistência social e participação em conferências  regionais  envolvendo vários 

municípios, reduz as  possibilidades e  potencialidades  de discussões e 

deliberações  da  população  local   acerca da avaliação e 

proposição  da  política  municipal  de   assistência  social, no sentido 

de melhor efetivá-la,  além  de   descumprir a legislação, mais 

especificamente a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS17  e a  Lei     Municipal 

                                                 
17 O texto original da LOAS(1993) previa que as conferências deveriam ser realizadas a cada dois anos. 

No governo Fernando Henrique Cardoso (1998 a 2002), através de medida provisória que 
transformou-se posteriormente em lei, o período  para realização das conferências foi alterado para 
quatro anos. No governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003) volta a vigorar o texto original da LOAS.  
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número 1026/95 18 . Podendo indicar também, uma incompreensão dos gestores 

municipais e dos agentes do Conselho Municipal de Assistência Social quanto ao 

significado e à importância das conferências municipais enquanto espaços de 

avaliação e proposição da política municipal de assistência social. 

Quanto ao Fundo Municipal de Assistência Social como elemento de 

publicização das contas públicas e instrumento de exercício do controle social, 

apesar de sua importância, não constituiu-se objeto de nossa investigação. 

Frente ao exposto, percebe-se que a assistência social materializa-se 

como política pública em Mossoró, atendendo basicamente às demandas 

burocrático-legais determinadas pelas outras esferas estatais, sendo incipiente a 

intervenção da sociedade civil local neste processo, apesar da existência de 

segmentos significativos comprometidos com uma nova perspectiva para esta 

política, mas limitados e fragilizados pela percepção desta como não política, o que 

reduz, por sua vez, o potencial de mobilização e articulação na sua ampliação e na 

participação dos segmentos sociais locais. 

2.3 A constituição do Conselho Municipal de Assistência Social em Mossoró(RN) 

Os Conselhos Municipais de Assistência Social têm fundamento legal na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

compondo as instâncias deliberativas de organização e de gestão do sistema 

descentralizado e participativo da assistência social, de caráter permanente e 

composição paritária governo e sociedade civil. 

Em Mossoró, o Conselho Municipal de Assistência Social foi criado em 

1995, pela Lei Municipal n° 1026/95, de 18 de dezembro de 1995, que “Dispõe sobre 

a criação do CMAS e organização da Assistência Social e da outras providências”. 

Nesta mesma lei é criado também o Fundo Municipal de Assistência Social 

(FUMAS). 

 
18 A lei municipal 1026/95, de 18 de dezembro de 1995, seguindo as orientações do texto original da 

LOAS, define que  as conferências municipais de assistência social devem ser convocada pelo CMAS 
de dois em dois anos, conforme o art. 2º, XV: “Art. 2º - Respeitadas as competências exclusivas do 
Poder Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: XV - Convocar 
ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a 
Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência 
social e propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema”(Lei Municipal 1026/95). 
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A criação do Conselho Municipal da Assistência Social de Mossoró foi 

resultante tanto das exigências político/legais emanadas do processo de 

redemocratização da sociedade brasileira e consolidação dos princípios de 

descentralização expresso na Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) quanto das mobilizações de setores democráticos locais 

representados por entidades e personalidades vinculados à assistência social, 

dentre estes, o Conselho Regional de Serviço Social, articulados no movimento pró-

municipalização, existentes nos anos 1990, buscavam romper a inércia do 

movimento social/sindical e os limites de compreensão dos dirigentes do poder 

público local no tocante à percepção da assistência social como um direito e como 

política municipalizada, movimento desencadeado a partir da capital do Estado e 

que estendeu-se por vários municípios, entre eles Mossoró, materializando-se, 

portanto, na criação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), conforme 

nos revela o depoimento de uma conselheira do CMAS/Mossoró do ano de 1996. 

 
[...] no ano de 1990 [...] mobilizada pelo Presidente do CRESS, da época, 
Maria do Socorro Amorim [...] que por meio de seu compromisso social e 
político conseguiu alavacar em todo o Estado, junto aos principais 
municípios o movimento pró-municipalização. Em Mossoró, especialmente 
como um pólo de convergência da zona oeste, oeste litorâneo e centro, que 
serviu de apoio e suporte para o movimento [...].O CRESS foi um 
instrumento muito presente. Acionou o Governo do Estado através de sua 
representante oficial, que na época era a Secretaria Estadual do Trabalho e 
Ação Social (SETAS) [...]. Como órgão gestor, por excelência, a nível local, 
da Política de Assistência Social, a (SACS) foi o ponto epicentral de todo 
esse processo, desde as primeiras conversações com os órgãos e 
representações tanto da área governamental (SETAS e SACS) e não 
governamental (JDFC, Conselheira do CMAS 1996. Entrevista a autora em 
16 de agosto de 2002). 

 

 Na trajetória histórica de constituição do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Mossoró (CMAS/Mossoró) merecem registro as entidades e 

personalidades locais que contribuem para a sua implantação: Secretaria de Ação 

Comunitária e Social (SACS); Serviço Social da Indústria (SESI); Secretaria Estadual 

do Trabalho e Ação Social (SETAS); Sindicato dos Servidores de Administração 

Direta e Indireta do Rio Grande do Norte (SINAI); Centro da Mulher 8 de março 

(CM8); Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/Natal e Mossoró); 

Departamento Diocesano de Ação Social (DDAS-Diocese); Fundação Estadual da 

Criança e do Adolescente (FUNDAC); Universidade do Estado do Rio Grande do 
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Norte/Faculdade de Serviço Social (UERN/FASSO); Vereadores Telma Gurgel da 

Silva (PT), Sérgio Rosado Coelho (PMDB) e José Wellington Barreto (PPS), 

observando-se, também, a presença marcante dos profissionais de serviço social na 

organização e realização de seminários de pré-municipalização, pré-conferências e 

conferências municipal e regional de assistência social. 

A iniciativa de criação do CMAS/Mossoró representou um esforço 

conjunto e articulado da sociedade civil e do poder público local, notadamente o 

órgão responsável pela gestão das ações de assistência social, a Secretaria de 

Ação Social e Comunitária (SACS), motivados pelas discussões em torno da 

descentralização e municipalização da assistência social, coordenadas pelo 

Conselho Regional de Serviço Social- CRESS-Delegacia de Mossoró e pela 

necessidade de cumprir os critérios para o recebimento de recursos de outras 

esferas de governo. 

A formatação legal do CMAS/Mossoró, determinada pela Lei Municipal 

número 1026/65, define os seus objetivos e competências, bem como sua 

composição e funcionamento, delimitando, assim, seu campo de atuação, como um 

fórum público “de captação de demandas e negociações de interesse específico dos 

diversos grupos sociais e como uma forma de ampliar a participação dos segmentos 

com menos acesso ao aparelho de Estado” (TATAGIBA, 2002, p. 49); constituindo-

se em órgão central do sistema descentralizado e participativo para o exercício do 

controle social da política municipalizada de assistência social. 

Merece destaque, na citada Lei, a compreensão do caráter permanente e 

deliberativo do CMAS/Mossoró no âmbito municipal (Art. 1º), com a competência de 

definir, aprovar, acompanhar, avaliar a política e a gestão da assistência social em 

Mossoró (Art. 2º), sendo, para tanto, fundamental a condição de paridade na sua 

composição, bem definida no artigo 3° da referida lei que afirma: 

 
Art. 3° - O Conselho Municipal de Assistência Social, terá composição 
portaria de 14 membros e respectivos suplentes, dentre os quais será eleito 
um presidente por deliberação do próprio conselho; 
Parágrafo 1° - Os membros do Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, serão indicados de acordo com os seguintes critérios: 

I. 04 (Quatro) representantes do Executivo Municipal; vinculados às 
Secretarias responsáveis pela execução das políticas sociais ou 
áreas afins; 

II. 02 (Dois) representantes do Governo Estadual; 
III. 01 (Um) representante do Governo Federal; 
IV. 07 (Sete) representantes da Sociedade Civil, entre as 
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organizações de usuários da assistência social e organizações 
prestadoras de serviços de assistência social e das organizações 
dos profissionais da área de assistência social e entidades de 
assessoria e defesa da assistência social; 

V. Todos os membros do Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, titulares e Suplentes, serão nomeados pela Prefeito 
Municipal, para o exercício de um mandato de dois anos, permitida 
uma única recondução, por igual período (MOSSORÓ, Lei Municipal 
1026/95). 

 

Ressalta-se, no artigo supra, a autonomia do Conselho em escolher seu 

próprio presidente e a obrigatoriedade de nomeação dos conselheiros pelo prefeito 

municipal. Ao pensarmos sua composição, a legislação deixa claro quem compõe o 

Conselho representando o Executivo Municipal, tratando de forma vaga a 

representatividade do Governo Estadual e Federal, o que faz com que a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN) e o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) tenham, na trajetória do CMAS/Mossoró, constituído-se 

como representantes mais permanentes destas duas esferas de governo.  

Quanto à representação da sociedade civil, abre-se um leque de 

possibilidades de representação ao indicar organizações de usuários, prestadores 

de serviços, organização de profissionais e entidades de defesa e assessoria; na 

área da assistência social. Neste caso, são presenças mais permanentes no 

CMAS/Mossoró desde a sua criação, o Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS), o Sindicato dos Servidores da Administração Direta e indireta do Rio 

Grande do Norte (SINAI) e o Centro Social Francisco Dantas (CSFD). 

O quadro a seguir demonstra a materialização da representação 

governo/sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social de 1996 a 

2005. 
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Ilustração 29: Quadro13 – Representação governo e sociedade civil no 
CMAS/Mossoró – 1995 a 2005. 

N° ORDEM GOVERNO SOCIEDADE CIVIL 

01 Secretaria Municipal de Ação* 
Comunitária e Social (SACS) 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) 

02 Secretaria Municipal de Saúde (SMS)* 
Sindicato dos Servidores da 
Administração Direta e Indireta do RN 
(SINAI) 

03 Secretaria Municipal de Educação 
(SME)* 

Associação dos Deficientes Físicos de 
Mossoró (ADEFIM) 

04 Secretaria Municipal de Planejamento 
(SEPLAM)** 

Associação dos Deficientes Visuais de 
Mossoró (ADVM) 

05 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial e Ambiental 
(SEDETEMA) 

Centro Social Francisco Dantas (CSD) 

06 Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) 

Departamento Diocesano de Ação 
Social (DDAS) 

07 Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN) 

Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS) 

08 
Secretaria Estadual de Trabalho e Ação 
Social (SETAS)*** Centro da Mulher 8 de Março (CM8)**** 

09  Associação Comunitária de Passagens 
de Pedra (ACPP) 

10  Associação Novo Nordeste (ANNE) 
Fonte: Coleta Direta de Dados 

* Após reforma na estrutura Administrativa da PMM, receberam a denominação de Gerência 
Executiva de Desenvolvimento Social, Gerência Executiva da Saúde e Gerência Executiva da 
Educação e do Desporto, compondo a Secretaria Municipal da Cidadania. 
** Foi substituída pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental – SEDETEMA. 
*** Posteriormente denominada Secretaria Estadual do trabalho, Habitação e Ação Social (SETHAS) 
**** Após mudança estatutária passou a ser denominado Centro Feminista 8 de março (CF8 
 

A estruturação legal do CMAS/Mossoró completa-se com a elaboração e 

aprovação, pela plenária do Conselho em 11 de setembro de 1996, de seu 

Regimento Interno. Este foi regulamentado pelo Decreto Municipal de Número 

1.448/1996, de 30 de outubro de 1996, sancionado pela então prefeita Sandra Maria 

da Escóssia Rosado. O Regimento retoma a Lei de criação do CMAS/Mossoró (Lei 

Municipal 1026/95) e detalha as condições de estrutura e funcionamento, as 

competências dos conselheiros e membros da Diretoria (Presidente, Vice-

presidente, Secretário executivo), bem como o processo de eleição do Presidente e 

vice-presidente, além das disposições finais e transitórias. A elaboração e, 

posteriormente, alterações no Regimento Interno ocuparam e ocupam significativos 

espaços nas pautas de reuniões do CMAS/Mossoró, expressas seja pelo desejo de 

detalhamento de procedimentos, seja pela suposta necessidade de atualizá-lo. 

No que se refere à gestão do CMAS/Mossoró, o Regimento Interno prevê 
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a eleição de um presidente e de um Vice-presidente e a designação pelo Presidente 

de um Secretário Executivo (Art. 8°, III e VII), designando ainda a estes 

competências e responsabilidades. Ressaltamos, no regimento, a centralidade do 

poder de decisão do presidente do Conselho, o que reproduz uma cultura 

presidencialista, centralizadora, capaz de limitar o funcionamento do Conselho como 

espaço democrático. 

No período de 1995 a 2005, o CMAS/Mossoró vivenciou 6 (seis) gestões, 

sendo a primeira gestão da Comissão Diretora Provisória que conduziu o Conselho 

de 28 de agosto de 1996 a 04 de dezembro de 1996, e cuja principal atribuição foi 

organizar o processo de eleição e posse da primeira diretoria do CMAS/Mossoró. A 

citada Comissão Diretora Provisória foi composta por Edson Lima de Oliveira 

(Presidente), representando o Centro Social Francisco Dantas, Irenice de Fátima da 

Silva (Vice-Presidente), representando o Conselho Regional de Serviço Social e 

Maria Zélia Marcolino Fernandes (Secretária Executiva), representando a Secretaria 

Municipal de Ação Comunitária e Social. A primeira Diretoria do CMAS/Mossoró foi 

eleita e empossada para mandato de 1(um) ano na reunião plenária do 

CMAS/Mossoró realizada em 04 de dezembro de 1996. A partir de 1998, as 

diretorias eleitas passaram a ter mandato de 02 (dois) anos.  

Constituíram-se diretorias do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Mossoró de 1996 a 2005: 
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Ilustração 30: Quadro 14 – Diretorias do CMAS/Mossoró  (1996 – 2005) 

ANO DIRETORIA/ 
CONSELHEIROS 

FUNÇÃO INSTITUIÇÃO/ ÓRGÃO CLASSIFICAÇÃO

Edson Lima de 
Oliveira 

Presidente C.S. Francisco Dantas Sociedade Civil 

Irenice de Fátima 
Silva 

Vice-
Presidente 

Conselho Regional de Serviço 
Social 

Sociedade Civil 1996* 

Maria Zélia Marcolino 
Fernandes 

Secretária Secretaria Municipal de Saúde Governo 

Edson Lima de 
Oliveira 

Presidente C.S. Francisco Dantas Sociedade Civil 

Lúcia Maria de Souza Vice-
Presidente 

Diocese de Mossoró Sociedade Civil 1996 

Irenice de Fátima 
Silva 

Secretária Conselho Regional de Serviço 
Social 

Sociedade Civil 

Irenice de Fátima 
Silva 

Presidente Conselho Regional de Serviço 
Social 

Sociedade Civil 

Hermes Alves de 
Oliveira 

Vice-
Presidente 

Sindicato dos Trabalhadores na 
Administração Indireta do 

Estado do RN 

Sociedade Civil 
1997 

Glênia Pinto Gadelha Secretária Secretaria Municipal de Ação 
Comunitária e Social 

Governo 

Lúcia Maria de Souza Presidente Departamento Diocesano de 
Ação Social 

Sociedade Civil 

Hermes Alves de 
Oliveira 

Vice-
Presidente 

Sindicato dos Trabalhadores na 
Administração Indireta do 

Estado do RN 

Sociedade Civil 1998 
A 

2000 
Irenice de Fátima 
Silva 

Secretária Conselho Regional de Serviço 
Social 

Sociedade Civil 

Edson Lima de 
Oliveira 

Presidente C.S. Francisco Dantas Sociedade Civil 

Jomar Pinto Gadelha Vice-
Presidente 

Conselho Comunitário de 
Passagem de Pedra 

Sociedade Civil 
2000 

a 
2002  

Glênia Pinto Gadelha Secretária SACS Governo 
José Ivanaldo Dias 
Xavier 

Presidente C.S. Francisco Dantas Sociedade Civil 

Simone Marinha R. 
Cunha 

Vice-
Presidente 

Departamento Diocesano de 
Ação Social 

Sociedade Civil 

2002 
a  

2005 
** 

Edilma Pinheiro Secretária SMS Governo 
Fonte: Coleta Direta de Dados 

* Comissão Diretoria Provisória (29/08/1996 a 04/12/1996) 
** O mandato foi prorrogado por um ano, tendo sido concluído em 17/01/2006. 

 

Percebe-se, no quadro acima, a presença marcante das instituições da 

sociedade civil na condução da gestão do CMAS/Mossoró, notadamente do Centro 

Social Francisco Dantas, organização prestadora de serviços de assistência social, 

cujo representante assumiu a presidência do CMAS em 4 (quatro) gestões. 

A presença das instituições da sociedade civil na presidência do 

CMAS/Mossoró apresenta como aspecto positivo a possibilidade de maior liberdade 
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na condução do funcionamento do Conselho frente aos interesses do poder público, 

e como aspecto negativo as dificuldades em acompanhar o processo técnico-

burocrático-operativo e gerencial do órgão gestor da política municipal de assistência 

social, no caso a Gerência de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de 

Mossoró. Por outro lado, a concentração da gestão do CMAS/Mossoró em uma 

única entidade reduz as possibilidades de capacitação de outras entidades e 

agentes para a função de conselheiros e gestores. 

Quanto ao funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS/Mossoró), este tem mantido, desde a sua criação, reuniões ordinárias 

mensais, com pautas marcadas pela distribuição e recebimento de processo e 

pareceres referentes à solicitação de inscrição no CMAS/Mossoró e emissão de 

Certificados de funcionamento de entidades, incluindo ainda pareceres sobre 

projetos e relatórios emanados da Gerência de Desenvolvimento Social (GEDS), 

bem como discussões referentes a alterações no seu Regimento Interno. Em 

momentos particulares, a pauta de reuniões do CMAS/Mossoró foi marcada por 

discussões referentes à normatização das condições para recebimento de 

subvenções sociais municipais e de temáticas vinculadas aos processos 

preparatórios às conferências de assistência social, tendo sido raros os momentos 

de capacitação dos Conselheiros. 

Nesta direção, é importante perceber ainda os limites do CMAS/Mossoró 

em seu funcionamento, marcados também pela falta de condições de infra-estrutura 

de apoio às atividades e ações dos conselheiros, entre essas instalações 

inadequadas, equipamentos precários e falta de transporte para deslocamento dos 

conselheiros nas visitas às Instituições. Acrescente-se ainda a falta de equipe 

técnica de assessoria à diretoria e membros do Conselho, bem como de política de 

capacitação dos conselheiros para o exercício de suas funções.  

As deliberações e resoluções emanadas do CMAS/Mossoró são 

registradas em Atas e arquivadas no Conselho, não ganhando visibilidade pública 

ampla, por não serem divulgadas em órgãos da Imprensa local ou da imprensa 

oficial do Estado, ficando restrita aos conselheiros, gestores municipais e 

entidades/instituições diretamente interessados. Ao não publicizar suas deliberações 

e resoluções, o CMAS/Mossoró acaba reduzindo o seu papel de instância de 
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avaliação e controle social, de normatizador a nível local da política de assistência 

social.  

Nesse sentido, torna-se premente a criação de canais de divulgação e 

articulação do CMAS/Mossoró, tais como página na internet, boletins informativos 

impressos e eletrônicos, reuniões em bairros e instituições e/ou ocupação, 

especialmente, de espaços na imprensa local informando suas deliberações e 

resoluções. Aliado a isso, a busca de publicação, na imprensa oficial do Estado, de 

suas deliberações e resoluções mais significativas, indicando também a proposição, 

articulada com outros Conselhos, de criação de órgão municipal oficial de imprensa, 

capaz de absolver a demanda de publicização das decisões dos conselhos e poder 

público local. 

No entanto, não reduz a importância da existência do CMAS/Mossoró 

como espaço para vivenciar práticas democráticas de participação e de sua 

contribuição no estabelecimento de novas relações Estado e Sociedade no cenário 

local, reforçando o seu caráter de campo de disputa de posições com setores mais 

tradicionais e que percebem a assistência social como uma não política. Neste 

sentido, revela-se também a incipiente participação dos cidadãos na condução das 

políticas sociais municipalizadas ou em outras áreas e esferas da sociedade local 

que, ao nosso ver, não impede a compreensão do CMAS/Mossoró como “a maior 

expressão da instituição, pelo menos no plano legal, do modelo de governo 

democrático no âmbito local” (SANTOS JR. 2000, p. 21), apesar da fragilidade de 

seus agentes, dado o pouco aparelhamento para o exercício da função de 

monitoramento de políticas públicas (SANTOS JUNIOR, 2000). 

2.4 O perfil dos conselheiros do Conselho Municipal de Assistência 

Social/Mossoró (RN) 

A constituição do perfil dos conselheiros do CMAS/Mossoró levou em 

consideração 02 (dois) grupos de conselheiros: o primeiro, que atuou de 1996 a 

2002, e o segundo, que compõe o atual grupo de conselheiros da gestão 2002-2005. 

Referências comuns para os dois grupos foram a escolaridade/formação profissional 

e a forma de ascensão ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Com o 

primeiro grupo, foram realizadas entrevistas, e com o segundo grupo foi aplicado 
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questionário e levantados dados junto aos arquivos do CMAS/Mossoró. Ressaltamos 

que, no período estudado (1996-2005), há pouca renovação dos conselheiros, 

ocorrendo na verdade uma rotatividade da presença destes a partir da observação 

da Legislação Municipal (Lei 1026/95), que determina que o mandato dos 

conselheiros é de 2 (dois) anos, sendo permitida uma única recondução (Art. 3°, V), 

o que não impede a presença do mesmo cidadão na condição de suplente ou, 

passado o tempo legal, seu retorno à condição de titular. 

No primeiro grupo de conselheiros verificamos a presença de estudantes 

(secundaristas e universitários), bem como de profissionais com nível superior 

completo nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e, majoritariamente, de 

Serviço Social, conforme nos demonstra o quadro abaixo. 

Ilustração 31: Quadro 15 – Escolaridade/formação profissional dos conselheiros 
do CMAS/Mossoró/RN (1996-2002) 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL TOTAL 

Serviço Social 

Administração 

Ciências Contábeis 

Estudante Universitário* 

Estudante Secundarista 

08 

01 

01 

01 

01 

TOTAL 12 

 

Fonte: Coleta Direta de Dados 

*Curso Serviço Social. 
 

A forma de ascensão ao Conselho deu-se seja por dirigir entidade 

(Presidente) seja por indicação de superiores, dada a identificação com a temática 

assistência social ou até mesmo por convite da própria Prefeitura Municipal, o que 

podemos constatar nos depoimentos que seguem. 

 
[...] havia a equipe da pró-municipalização e como funcionária a medida que 
fui sendo necessária eu fui me destacando e quando o Conselho foi criado 
em 18 de dezembro de 1995 e dia 01 de agosto de 1996 foi instituído e 
havendo sua primeira reunião, então houve uma indicação [...] eu como 
funcionária da Secretaria de Ação Social, também por está incluída no 
processo de municipalização da assistência desde 1993 (FS, Conselheira do 
CMAS/Mossoró, entrevista a autora em 16 de maio de 2002). 
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A condição de funcionária da Secretaria Municipal de Ação Social e 

Comunitária, atual (2005) Gerência Executiva de Desenvolvimento Social e 

participante do Movimento pró-municipalização foi determinante para a ascensão ao 

CMAS/Mossoró, condição que se reproduz em situação semelhante no depoimento. 

 
Não cheguei pessoalmente ao CMAS porque meu fator institucional 
precedeu a presença do pessoal. Primeiramente, a articulação se deu pelo 
início do processo materializada nas articulações oficiais e extra-oficiais 
para poder chegar a criar o órgão CMAS. Posteriormente, tivemos acesso 
ao como órgão de poder de decisão, de ordem do processo [...] como 
pessoa aparecia a minha identidade de Profissional da área, visivelmente 
próxima aos princípios da assistência social, como política pública e de 
chefe de um órgão oficialmente responsável pelo processo [...]. Através do 
cargo de Secretaria Municipal (JC, Conselheiro do CMAS/Mossoró. 
Entrevista a autora, em 20 de agosto de 2002). 
 

Neste depoimento, ressalta-se a condição institucional/profissional 

determinada pela responsabilidade de gestão de órgão responsável pela política de 

assistência social, no caso a Secretaria de Ação Comunitária e Social. O depoimento 

que segue ressalta esta mesma condição em referência à representação de 

entidade da sociedade civil. 

A condição de presidente de uma entidade e o interesse do poder público 

local foi determinante para a ascensão do conselheiro ao CMAS/Mossoró. 

Os depoimentos selecionados demonstram os condicionantes de acesso 

ao CMAS/Mossoró recorrentes nas entrevistas realizadas, o que por sua vez 

demonstram a reduzida participação dos cidadãos no processo de composição do 

Conselho, que apresenta-se restrita, ainda, às entidades e seus dirigentes e a 

profissionais envolvidos mais diretamente com a assistência social local. 

Para construção do perfil do segundo grupo de Conselheiros (período de 

2002 a 2005)19, elencamos como itens mais significativos a escolaridade/formação 

profissional, idade, representatividade e características mais significativas da vida e do 

trabalho de cada conselheiro que o identificam com a política de assistência social20, 

não dando destaque a forma de ascensão deste ao CMAS/Mossoró. 

 
19 Tomamos como referência a gestão 2002-2005. Os dados do perfil dos conselheiros coletados nos 

documentos do CMAS/Mossoró referem-se a 2003/2004, os dados dos questionários aplicados 
referem-se a 2002-2005.  

20  Esta questão aparece no Formulário Álbum de Fotografias, instrumental montado pelo 
CMAS/Mossoró e componente do Relatório da III Conferência Municipal de Assistência Social, 
realizada em 29 e 30 de agosto de 2005. 
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Constatamos que a idade dos conselheiros varia de 32 (trinta e dois) a 58 

(cinqüenta e oito) anos, predominando conselheiros na faixa etária de 40 a 50 anos21. 

Ilustração 32: Quadro16 – Faixa etária dos conselheiros do CMAS/Mossoró/RN 
(2003-2004) 

FAIXA ETÁRIA TOTAL 

30-40 

41-50 

51-60 

Não informou 

04 

04 

01 

05 

TOTAL 14 
Fonte: CMAS – Álbum de Fotografias 

 
Os conselheiros têm alto índice de escolaridade, sendo que dos 14 

(quatorze) Conselheiros 12 (doze) têm curso superior completo, 01 (um) curso 

superior incompleto e 01(um) não informou, como poder ser visualizado nos quadros 

abaixo. 

Ilustração 33: Quadro 17 – Nível de escolarização dos conselheiros do 
CMAS/Mossoró/RN (2003-2004) 

NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO TOTAL 
Ensino fundamental 

Ensino médio 

Superior completo 

Superior incompleto 

Não informou 

00 

00 

12 

01 

01 

TOTAL 14 
Fonte: CMAS – Álbum de Fotografias 

 

Quanto à formação profissional, verificamos uma predominância da 

presença dos profissionais de serviço social, conforme demonstra o quadro abaixo. 

Ilustração 34: Quadro 18 – Formação profissional dos conselheiros do 
CMAS/Mossoró/RN (2003-2004) 

                                                 
21 Dos 14 Conselheiros do CMAS de Mossoró, 05 não forneceram informações acerca da idade. 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL TOTAL 
Serviço Social 

Pedagogia 

Direito 

Ciências Sociais 

Não Informou 

08 

02 

01 

01 

02 

TOTAL 14 
Fonte: CMAS – Álbum de Fotografias 

 

A forma de ascensão dos Conselheiros ao CMAS/Mossoró dá-se pela 

indicação das entidades governamentais e não governamentais e nomeação pelo 

prefeito municipal. No caso das representações da esfera do Estado, a escolha 

destes cabe sempre aos dirigentes, gerentes ou secretários municipais. Somente no 

caso da Gerência de Desenvolvimento Social é assumida a representação pelo 

próprio gerente.  

Nas representações da esfera do governo estadual, a indicação da 

representação da Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social 

(SETHAS) é feita pelo próprio Governador do Estado. Na representação da 

Universidade, a indicação é feita pelo reitor, sempre ouvindo a Faculdade de Serviço 

Social, que escolhe na plenária do Departamento de Serviço Social o nome a ser 

indicado. Em se tratando da representação da Instituição Federal, esta é feita pelo 

Gerente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O processo mais 

democrático de indicação e escolha é efetivado pela UERN, haja vista resultar de 

consulta a um colegiado acadêmico, vinculado a temática assistência social, no caso 

do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social (FASSO), que 

reúne professores, funcionários e estudantes. 

No campo da representação da sociedade civil, todos os conselheiros são 

escolhidos entre os dirigentes das instituições, sejam seus presidentes ou membros 

da diretoria, excetuando a representação do Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS), cujo representante é indicado em reuniões plenárias da diretoria. Tal fato 

faz-nos perceber que a representação da sociedade civil, seja dos trabalhadores, 

instituições prestadoras de serviços ou usuários deve-se à vinculação direta com a 

área temática e a interesses institucionais das entidades que representam. 

Complementando a construção do perfil dos conselheiros do CMAS/ 

Mossoró (2002-2005), registramos o que estes definem como característica de vida 
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e de trabalho que o identificam com a política de assistência social. 
 
Ilustração 35: Quadro 19: Características da vida e do trabalho de cada 

conselheiro do CMAS/Mossoró que o identifica com a política de 
assistência social 

NOME CARACTERÍSTICAS 

 José Ivanaldo Dias Xavier 
Centro Social Francisco Dantas 

 Graduado em Comunicação Social, com 
especialização em Desenvolvimento Regional e 
Meio Ambiente e Mestrado em Desenvolvimento 
e Meio Ambiente.  
 Presidente do Centro Social Francisco Dantas, 

organização não-governamental de assistência 
social. 
 Técnico pesquisador do Centro de Estudos e 

Pesquisas do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional do Semi-árido - UERN 

 Leila Valéria de Souza Enéas 
Departamento Diocesano de Ação Social 

 Graduada em Serviço Social 
 Voluntária na Pastoral da Mulher – Diocese de 

Mossoró 
 Voluntária do Centro Social Mãe do Salvador. 

 Kelly Regina de Oliveira 
Associação Novo Nordeste 

 Graduada em Serviço Social 
 Membro com participação atuante na 

organização não governamental de assistência 
social, Associação Novo Nordeste – ANNE. 
 Coordenadora de execução de projetos na 

área de assistência social voltados para a 
população rural do município, na ANNE. 

 Teresa Cristina S. F. Araújo Duarte 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

 Como presidente da APAE – Mossoró 
promove ações de defesa e prática inclusiva no 
âmbito educacional e social das pessoas com 
deficiência; 
 Buscar formar parcerias e lançar projetos que 

favorecem a aprendizagem e a geração de renda 
para as pessoas com deficiência e seus pais; 
 Mãe de uma pessoa com deficiência, luta pelo 

direito da sua cidadania e busca conhecimentos 
através de pesquisas, congressos e seminários 
para melhor lidar com sua síndrome e as das 
outras pessoas com as quais convive 
diariamente. 

 Carlos Magno de Souza Paiva 
Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró 

 Como estudante do Curso de Direito, estagia 
orientando pessoas carentes sobre os direitos 
básicos, especialmente as pessoas portadoras 
de deficiência. 
 Integrante do Projeto Estado do Direito, que 

leva informações sobre os direitos individuais às 
comunidades carentes. 
 Membro com participação ativa na Associação 

dos Deficientes Visuais de Mossoró – ADVM. 
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 Ana Maria Bezerra de Lucas 
Sindicato dos Servidores Públicos da 
Administração direta e indireta do RN 

 Assessora Técnica da Fundação Estadual da 
Criança e do Adolescente – FUNDAC. 
 Professora universitária da disciplina;. 
 Trabalha na área de Assistência Social da 

FUNDAC, ligada a crianças e adolescentes. 

 Júlia Maria Mendes de Oliveira Melo 
 Conselho Regional de Serviço Social – 

Delegacia de Mossoró 

 Graduada em Serviço Social e especializada 
em Políticas Públicas. 
 Participou como conselheira titular do 

Conselho Tutelar – 34ª zona. 
 Participou do processo de revisão dos 

Benefícios de Prestação Continuada. 

 Maria de Fátima Fernandes Moreira 
Gerência Executiva de Desenvolvimento Social 

 Graduada em Serviço Social. 
 Gerente Executiva de Desenvolvimento Social.
 Vice-Presidente do COEGEMAS – RN. 

 Anair de Oliveira Pinheiro 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 

 Graduada em Serviço Social. 
 Atuou em programas de geração de emprego 

e renda. 
 Atua no programa de habitação e 

arrendamento residencial do município. 

 Maria Ivonete Soares Coelho 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 Formação em Serviço Social com 
especialização em Política Sociais. 
 Professora Universitária do Curso de Serviço 

Social. 
 Participação na defesa dos Direitos Humanos 

e Sociais. 

 Edilma Pinheiro Ferreira 
Gerência Executiva da Saúde 

 Trabalha diretamente com a saúde pública. 
 Presta assistência jurídica aos usuários das 

Unidades Básicas de Saúde. 
 Presta assistência jurídica aos usuários do 

programa Saúde da Família (PSF). 

 Valdecir Fontes Fernandes da Silva 
Instituto Nacional de Seguridade Social 

 Formação em Serviço Social, trabalho na 
orientação dos direitos dos usuários e os meios 
de exercê-los, incluindo os direitos dos benefícios 
assistenciais de prestação continuada da lei 
8.742/93, operacionalizado pela Previdência 
Social. 
 Realizo visitas domiciliares quando solicitadas 

pelo setor responsável pela concessão de 
benefícios com vistas a inserção de alguns 
usuários nos serviços e benefícios oferecidos 
pela Previdência. 
 Orientação à pessoa com deficiência quanto 

aos seus direitos e sua inserção no mercado de 
trabalho assegurada através do decreto 3298/99 
de 20 de dezembro de 1999. 

 Selma Andrade de Paula Bedaque 
Gerência Executiva de Educação 

 Coordenadora educacional de trabalhos para 
alunos com necessidades especiais na rede 
municipal. 
 Realização de cursos de formação de 

educadores em Educação Inclusiva. 
 Orientação às escolas nos encaminhamentos 

de serviços de apoio à pessoa com necessidades 
educacionais especiais. 

 Leônidas Holanda Ferreira 
Secretaria de Trabalho Habitação e Ação Social 
do RN (SETHAS – FUNDAC) 

 Graduada em Serviço Social 
 Funcionária FUNDAC-RN 

Fonte: CMAS-Mossoró/RN. 
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O quadro foi construído a partir da autodefinição dos conselheiros e 

expresso no álbum de fotografias – Identificação da III Conferência Municipal de 

Assistência Social do Município de Mossoró(RN), realizada em 29 e 30 de agosto de 

2005, nos confirmam as constatações do nível de escolaridade e envolvimento dos 

conselheiros com a área de assistência social, apontando-nos também aspectos de 

suas experiências profissionais e pessoais no que se refere ao envolvimento com 

ações vinculadas a beneficiários da assistência social. 

A construção do perfil dos conselheiros do CMAS/Mossoró, em especial da 

gestão de 2002-2005, tem sua relevância no sentido de identificar os agentes 

responsáveis pela efetivação da indicação e controle social da política municipalizada 

de assistência social, notadamente no processo de implantação da Política em 

direção ao Sistema Único de Assistência Social conforme Política Nacional de 

Assistência Social de 2004 (PNAS/SUAS 2004). 
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Foto: Disponível em www.prefeiturademossoró.com.br 
Ilustração 36: Foto 03 – Vista aérea da cidade de Mossoró, destacando a área do centro em 
torno do rio Mossoró. 

 

 

LIMITES E POSSIBILIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 

MOSSORÓ (RN) 
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3  LIMITES E POSSIBILIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MOSSORÓ 

(RN) 

A assistência social, mesmo quando passou, com a Constituição de 1988, 

a ser vista como um direito de seguridade social destinado a garantir os “mínimos 

sociais” aos indivíduos pertencentes aos grupos e segmentos em condição de 

vulnerabilidade e risco social, não foi pensada no serviço social e em outros campos 

do saber como uma política para o desenvolvimento que fosse capaz de promover 

mudança social aos seus beneficiários. 

Nosso interesse foi tentar pensar a política de assistência social como 

uma política que pode propiciar efetivações na vida dos seres humanos. Como 

aponta SEN (1993), uma efetivação na vida de um indivíduo significa sempre 

expandir sua capacidade e, portanto, melhorar a sua qualidade de vida. 

Mesmo que a política de assistência social não seja, e não pode ser, um 

elemento central para o desenvolvimento sustentável de um espaço/território, é 

possível pensar que, ao propiciar os chamados “mínimos sociais”, a assistência 

social estará propiciando, por menor que seja o grau, efetivações na vida das 

pessoas beneficiárias. É nesse sentido que podemos relacionar esses dois temas: 

assistência social e desenvolvimento. 

Mesmo que não existam ainda, pois essa discussão não tem sido 

realizada até aqui, seja no campo do serviço social, seja nos estudos sobre 

desenvolvimento, instrumentos metodológicos para averiguar a relação empírica 

entre a assistência social e desenvolvimento local, nessa seção iremos discutir as 

possibilidades e os limites da política de assistência social em Mossoró, nesta 

perspectiva. 

Isto porque, ao discutirmos em quanto a política de assistência social no 

município de Mossoró cumpre seus objetivos expostos no plano municipal de 

assistência social, poderemos discutir o quanto essa política contribui para o 

desenvolvimento local, na medida em que a assistência social, cumprindo seus 

objetivos, promove mudanças na qualidade de vida dos beneficiados. 

Nessa seção, discutiremos os limites e possibilidades da assistência 

social em Mossoró. No primeiro item, trataremos da atuação do Conselho Municipal 
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de Assistência Social na efetivação da política de assistência social no município, 

ressaltando a dinâmica de seu funcionamento, notadamente as ações desenvolvidas 

para materialização de seus objetivos de propor, avaliar e exercer controle social da 

política municipal de assistência social. Discutiremos também a visibilidade do 

CMAS/Mossoró e da política municipal de assistência social a partir da identificação 

do conhecimento da população sobre estes, bem como, no último item, 

problematizaremos a relação assistência social e desenvolvimento local a partir da 

percepção dos agentes do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e do 

poder público de Mossoró(RN). 

3.1 A atuação do Conselho Municipal de Assistência Social na efetivação da 

política de assistência social em Mossoró(RN) 

Convencionou-se afirmar que os conselhos municipais de políticas públicas 

constituem-se em “instrumentos de democratização da gestão pública local e de 

aumento de eficiência e da efetividade das políticas sociais setoriais” (SANTOS 

JUNIOR, 2004, p. 11). Neste sentido, buscaremos apreender a atuação do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Mossoró/RN (CMAS/Mossoró). 

Compreendemos que a atuação do CMAS/Mossoró na efetivação da 

política de assistência social em Mossoró (RN) deve levar em consideração o 

conhecimento e compreensão de seus agentes sobre: conjunto de legislação que dá 

suporte à existência dos Conselhos (Nacional, Estadual e Municipal), a política 

nacional de assistência social e, sobretudo, a política municipal de assistência social 

materializada no plano municipal de assistência social, condições para que o 

Conselho possa cumprir o seu papel de instrumento de controle social e canal de 

articulação Estado e Sociedade. 

Assim, buscamos, inicialmente, apreender a percepção dos conselheiros 

do CMAS/Mossoró acerca da assistência social e o seu conhecimento 

especialmente sobre a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), A política 

nacional de assistência social e o plano municipal de assistência social, para 

entendermos os limites e possibilidades de sua atuação. 

Constatamos, a partir dos questionários aplicados, uma diversidade de 

percepções acerca da assistência social, que vai do conhecimento desta como ação 
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mediadora entre Estado e Sociedade, passando pela afirmação de direito do cidadão 

e dever do Estado, até a percepção desta como ações pontuais e temporárias para a 

população excluída. 

Esta diversidade expressa o nível de conhecimento geral dos 

conselheiros em torno da temática da assistência social, enquanto discurso 

disseminado em documentos do poder público (Federal, Estadual e Local) e dos 

conselhos nacional, estaduais e local, bem como, pelo fato de sua maioria serem 

assistentes sociais, dos textos lidos no processo de formação profissional, não 

expressando, no entanto, uma compreensão fundamentada na legislação, como a 

Constituição Federal e a LOAS. 

Ao tratarmos especificamente do conhecimento sobre a LOAS, os 

conselheiros expressam conhecimento superficial (75%), sendo que apenas 25% 

afirmaram ter conhecimento profundo, conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 
Ilustração 37:  

 

 
 

 

 
 

 

 

Fonte: Coleta Direta de Dados 

 
O gráfico demonstra a não apropriação pelos conselheiros do 

CMAS/Mossoró de instrumento fundamental para a sua atuação, explicitando os 

limites da compreensão do significado da assistência social. 

O conceito de assistência social materializado na Constituição Federal de 

1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social condicionam a política nacional de 

assistência social e, conseqüentemente, direcionam as políticas estaduais e 

municipais. O conhecimento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) por 

parte dos conselheiros do CMAS/Mossoró constitui-se uma condição necessária 

para a indicação do planejamento, execução, avaliação desta política e exercício do 

controle social em âmbito municipal.  
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Os conselheiros do CMAS/Mossoró expressaram conhecimento superficial 

da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) ao responderem majoritariamente 

as alternativas: superficialmente (49%) e não conhecem (38%) do questionário 

aplicado, tendo somente 13% respondido conhecer profundamente a PNAS, conforme 

nos demonstra o gráfico abaixo: 

 
Ilustração 38: 

CMAS/Mossoró sobre a Política Nacional de
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Fonte: Coleta Direta de Dados 

 
O desconhecimento da política nacional de assistência social, expresso 

no gráfico, induz a uma fragilização da efetivação do papel do Conselho e dos 

conselheiros enquanto agentes capazes de definir a política municipal de assistência 

social, materializada, por sua vez, no plano municipal de assistência social. 

Quanto ao plano municipal de assistência social, documento sistematizador 

da política municipal e instrumento de planejamento, controle e avaliação desta, os 

conselheiros demonstraram majoritariamente desconhecimento e/ou conhecimento 

superficial. 

 
Ilustração 39:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 12 - Conhecimento dos conselheiros 
do CMAS/Mossoró sobre o Plano Municipal de 

Assistência Social
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Percebe-se, no gráfico, que apenas 25% dos Conselheiros conhecem 

profundamente o plano municipal de assistência social, enquanto que nivelam-se os 

percentuais referentes ao conhecimento superficial e o desconhecimento do Plano. 

Esta realidade expressa a não compreensão da assistência social municipalizada e 

do papel exercido pelo Conselho e seus agentes, levando-os a uma visão 

compartimentalizada da assistência social e a uma atuação precária no sentido de 

partícipes no processo de consolidação da assistência social como política pública 

executada em âmbito local. 

O plano municipal de assistência social não tem centralidade no processo 

de discussão e atuação do CMAS/Mossoró. Em 10(dez) anos de funcionamento, 

desde a sua criação em 1995, o CMAS/Mossoró apreciou e aprovou 02 (dois) planos 

municipais, um em 1997, exigência para efetivação do processo de municipalização, 

e outro em 2003, que na verdade constituiu-se em algumas alterações no Plano de 

1997, apresentado na forma de Plano Plurianual de Assistência Social do Município 

de Mossoró, parte, pois, do Plano Plurianual de Gestão do Governo Municipal. 

Neste sentido, percebemos ser o desconhecimento do plano municipal 

recorrente na trajetória dos conselheiros do CMAS/Mossoró, fato que é confirmado 

também, a partir de depoimento que registra o processo histórico de materialização e 

operacionalização do I Plano Municipal de Assistência Social de Mossoró 

 
[...] nos temos teoricamente, inscritos como Plano Municipal ele é vigente [...] 
de 1997 [...] a cada ano a gente fazia uma adaptação e nós chamávamos isso 
de anexo [...] das ações que eram previstas, que foram previstas em 1997 
para 1998, só fazia apenas aumentar assim: a possibilidade de aumento de 
meta ou de recurso, porque os serviços ficavam o mesmo [...] o único 
programa que se destacou foi o programa de erradicação do trabalho infantil 
– PETI, [...] foi o único que estão diferente do que a gente havia planejado 
[...], então de 1997 foi readaptado detalhes para 1998, da mesma forma para 
1999 e também para 2000, porque? Porque o poder, o governo Federal não 
estava enviando nenhum recurso a mais, o recurso era sempre o mesmo [...]. 
(EOL, Conselheiro do CMAS, entrevista a autora, em 16 de agosto de 2002). 

 

O depoimento expressa as fragilidades dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró quanto à utilização do Plano como referência para sua atuação e 

para a materialização da assistência social como política pública municipalizada, 

cujo controle social é realizado pelo Conselho. 

A partir dos dados expostos, percebemos as fragilidades do 

CMAS/Mossoró em constituir-se em órgão municipal que tem como objetivo 
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deliberar acerca da assistência social no que compete à definição de prioridades da 

política de assistência social, das diretrizes a serem observadas na elaboração do 

plano municipal e da atuação na formação de estratégias e controle na execução da 

política de assistência social, conforme estabelecido na Lei de sua criação (Lei 

Municipal número 1.026/95, de 18 de dezembro de 1995). 

Mesmo considerando as fragilidades identificadas o CMAS/Mossoró tem 

mantido funcionamento regular, com reuniões mensais onde tem centralidade a 

discussão dos mecanismos de sistematização de seu funcionamento, apreciação de 

processos de solicitação de inscrição de organizações sociais e emissão de 

declaração de funcionamento de entidades; aprovação dos relatórios de gestão dos 

programas e projetos do poder público municipal; convocação e realização de 

reuniões ampliadas e conferências municipais de assistência social. 

O processo de acompanhamento do CMAS/Mossoró à efetivação das 

ações da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social, atualmente (2005) 

Gerência Municipal de Desenvolvimento Social dá-se a partir do encaminhamento a 

este órgão de projeto e/ou relatórios, abertura de processo, distribuição deste com 

conselheiros, e emissão de parecer deste expressando análise das documentações 

apresentadas, acrescidos de informações de visitas realizadas aos locais de 

funcionamento. Os pareceres, em sua maioria expressão de percepção pessoal do 

conselheiro relator, são aprovados pela plenária do CMAS/Mossoró sem maiores 

contestações. 

Consideramos, pois, que o CMAS/Mossoró tem exercido precariamente 

seu papel na efetivação da assistência social como política pública no município de 

Mossoró, notadamente na materialização de seus objetivos de propor, avaliar e 

exercer controle social.  

3.2 A visibilidade do Conselho Municipal de Assistência Social e da Política de 

Assistência Social em Mossoró (RN) 

Compreender o fenômeno da municipalização e da assistência social 

como política pública municipalizada requer da população local conhecimento acerca 

de tal realidade para poder inserir-se na condição de partícipe, haja vista o caráter 

participativo/democrático embutido na proposição da municipalização. 
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22Amostra aleatória , realizada em 2005, com 310 (trezentos e dez) 

pessoas23, apontou o conhecimento da população de Mossoró acerca da assistência 

social, a partir da resposta a questão “Você sabe o que é assistência social?”, 

conforme demonstra o gráfico. 

 
Ilustração 40: Gráfico 13 - Conhecimento da população de Mossoró/RN 
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Fonte: Coleta Direta de Dados 

 
Percebe-se, pelos dados, que a população desconhece o significado da 

assistência social, o que é evidenciado se considerarmos os percentuais referentes 

às respostas negativas e de conhecimento parcial. Registra-se, porém, o grande 

número de pessoas que afirmaram saber o que é assistência social. 

Ao ser induzida sobre o significado da assistência social, a partir da 

questão: “Na sua opinião a assistência social pode ser:”  temos o resultado. 

 
Ilustração 41:   

 
Gráfico 14 - Percepção da população de Mossoró/RN 
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22 Enquete realizada em 23/08/2005, por alunos da Oficina “A Política Nacional de Assistência Social 

em direção ao Sistema Único de Assistência Social, ministrada pela Professora Maria Ivonete Soares 
Coelho no Curso de Serviço Social, da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte. 

23 Amostra selecionada a partir de dados da população de Mossoró com idade superior a 15 anos. 
Margem de erro, 5.6%; margem de acerto 94.4%. 
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Os resultados apontam para a compreensão da assistência social como 

um direito do cidadão e dever do Estado (59%), apesar de ser significativa a 

percepção desta como ajuda, o que nos leva a afirmar que parcela da população 

local aproxima-se, na verdade, da não compreensão da assistência social como um 

direito do cidadão e dever do Estado. 

Quanto ao conhecimento acerca da existência da Lei Orgânica da 

Assistência Social traduzida nas respostas a questão “Você já ouviu falar da LOAS?”, 

os dados apontam que 81% da população consultada nunca ouviu falar da citada Lei. 

 

Ilustração 42:   
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áfico 15 -  Conhecimento da população de 
Mossoró/RN sobre a Lei Orgânica da Assistência 

Social
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Fonte: Coleta Direta de Dados 

 

O gráfico demonstra um total desconhecimento da população local acerca 

da Lei Orgânica da Assistência Social, apontando a necessidade de que esta ganhe 

visibilidade a nível municipal. 

O desconhecimento, ou conhecimento superficial, do significado da 

assistência social e do seu aparato legal leva-nos a refletirmos acerca da condição da 

assistência social como política municipalizada. Neste sentido, o gráfico abaixo 

demonstra o conhecimento da população acerca da municipalização da assistência 

social. 
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Ilustração 43:  
 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 16 - Conhecimento da população de 
Mossoró sobre a municipalização da 

assistência social
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Percebemos, frente ao exposto, que a assistência social enquanto política 

pública materializada na esfera local não tem visibilidade para a população de 

Mossoró. 

Esta percepção é complementada pelo grande número de ações 

percebidas como de assistência social citadas pela população. Dentre as quais 

predominaram o “Programa do Leite” (Programa do Governo do Estado executado 

no município) e a Unidade de Pronto Atendimento do Ato de São Manoel (UPA), 

aparecendo também como ação de assistência social a limpeza urbana e “ajuda ao 

povo e benefícios aos pobres”. 

Isto demonstra que a população percebe a assistência como ações do 

poder público materializadas em serviços diversos que tragam bem estar para o 

cidadão. 

Ao tratarmos do conhecimento acerca do Conselho Municipal de 

Assistência Social materializado nas respostas a questão “Você já ouviu falar no 

CMAS?” temos como resultado: 

 
Ilustração 44: 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17 - Conhecimento da população de 
Mossoró/RN sobre o Conselho Municipal de 

Assistência Social

55%

33%

12%

Não
Sim
Superficialmente

Fonte: Coleta Direta de Dados 

 



 108

 

 
O gráfico demonstra a invisibilidade do CMAS/Mossoró para a população 

local, ressaltando que a questão tratava de “ouvir falar”, o que não significa 

conhecer. Conhecer demandaria apropriação de informações mais precisas sobre a 

existência e funcionamento do CMAS/Mossoró. 

Os dados apresentados demonstram também a invisibilidade da 

assistência social como política pública municipalizada, bem como do CMAS/Mossoró 

como um dos instrumentos para o exercício do controle social da política municipal de 

assistência social e canal de articulação Estado/Sociedade Civil, o que limita a 

efetivação da assistência social como política pública no âmbito local. 

3.3 A assistência social e o desenvolvimento local na percepção dos agentes do 

CMAS e Poder Público em Mossoró (RN) 

A relação entre assistência social e desenvolvimento local para ser 

pensada, exige, como já discutimos anteriormente, um deslocamento tanto da 

concepção de assistência social, como de desenvolvimento. 

A assistência social, ao promover efetivações na vida de seus usuários, 

contribui para a mudança na qualidade de vida destes. É nesse sentido que pode-se 

pensar a política de assistência social como “aliada” do desenvolvimento social e 

humano. 

Em relação ao desenvolvimento, deve-se pensar este principalmente 

como mudança na qualidade de vida das pessoas. Assim, na medida em que a 

assistência promove a inclusão em outras políticas públicas, acesso a bens e 

serviços entre os quais transferência de renda, capacitação para o mercado de 

trabalho, apoio a situações emergenciais de risco e vulnerabilidade social entre 

outros, a assistência social pode promover expansão das capacidades dos 

indivíduos, especialmente àqueles excluídos por condições geracionais (idosos, 

crianças e adolescentes), econômicas (pobreza), étnicas e raciais, opção sexual, 

procedência, entre outros. 

Para que uma política pública alcance seus objetivos, é necessário que os 

agentes operacionalizadores dessa política tenham esta concepção. 

Neste sentido é que procurou-se verificar qual a percepção que os 

agentes operadores da política de assistência social em Mossoró(RN), tanto os 
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representantes do poder público, como os da sociedade civil que compõem o 

CMAS/Mossoró, têm sobre a municipalização da assistência e sobre o 

desenvolvimento. 

Em relação à municipalização da assistência social em Mossoró verificou-

se o seguinte quadro entre os conselheiros do CMAS/Mossoró: 

 
Ilustração 45:   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 - Visão dos conselheiros do 
CMAS/Mossoró(RN) sobre a municipalização da 

assistência social em Mossoró
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O quadro demonstra que os conselheiros do CMAS/Mossoró, em sua 

maioria, consideram positiva a municipalização da assistência social, (62% dos 

entrevistados), merecendo observar os índices referentes aos que não pensaram 

sobre a questão (25%), os que não responderam (13%), não havendo referências 

negativas quanto a municipalização. 

Os dados podem ser lidos observando um reconhecimento da 

municipalização como processo que garante proximidade do poder público municipal 

com a dinâmica da realidade local e as demandas dos cidadãos, bem como em 

assumir novas obrigatoriedades e responsabilidade, dentre elas a materialização da 

assistência social como direito, assumindo as responsabilidades políticas, técnicas e 

financeiras do planejamento e execução de ações de assistência social de caráter 

permanente e emergencial, cabendo, pois, ao município construir seus diagnósticos, 

definir sua política, sua rede sócio assistencial e seus canais de controle social e 

participação da população, exercendo o princípio da autonomia municipal. 

 

Por outro lado, pode demonstrar justamente o contrário de tal percepção, 

no sentido de não compreensão do significado da municipalização das políticas 

públicas e em especial da assistência social, percebendo o fenômeno da 
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municipalização apenas como transferência ao município de obrigações a serem 

assumidas pelo poder público e não processo que envolve forças sociais locais e 

está ligada à democratização, controle social e participação  da população na sua 

definição e operacionalização . 

Neste sentido, os dados expressos devem ser articulados às questões 

referentes especialmente à avaliação da política municipal de assistência social e à 

visão de contribuição da municipalização na democratização das relações poder 

público/sociedade, haja vista  os conselheiros do CMAS/Mossoró já haverem 

demonstrado suas fragilidades quanto à  atuação na efetivação da política municipal 

de assistência social em Mossoró, ao não conhecerem a política nacional e 

municipal, apesar de serem agentes a nível local do principal canal de proposição e 

controle da citada política. 

Pressupondo que conhecer a política nacional e a política municipal de 

assistência social é condição fundamental para entender o significado e a 

importância da municipalização, consideramos que os conselheiros do 

CMAS/Mossoró percebem a municipalização como fato do município transformar-se 

em espaço privilegiado para definição de ações de assistência social, mas não a 

percebem de forma mais ampla, no sentido de espaço para construção e exercício 

de cultura  cívica, como condição de exercício de cidadania e de efetivação  da 

assistência social como direito, cujo controle social é exercido, dentre outros 

instrumentos, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, sendo seus agentes 

materializadores de tal condição.  

Ao avaliar a política municipal de assistência social temos o seguinte 

resultado:  

 
Ilustração 46:  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 19 - Avaliação dos conselheiros do 
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O gráfico ressalta uma avaliação negativa da política municipal de 

assistência social, bem como uma postura de omissão de opinião avaliativa, não 

aparecendo respostas referentes a alternativas de avaliação excelente e péssima. 

Ao avaliarem negativamente a política municipal de assistência social e se 

omitirem de opinar sobre a mesma, os conselheiros demonstraram a dessintonia 

entre o significado da municipalização, o conhecimento e a compreensão da política 

municipal de assistência social e de seu papel como sujeitos deste processo, 

ressaltando as fragilidades já evidenciadas. 

Avaliar a política municipal de assistência social requer conhecimento não 

só de seu texto formal, mas do conjunto de percepções, conceitos, princípios, 

objetivos, usuários, poder público e instituições prestadoras de serviços que 

compõem a rede sócio-assistencial local e as relações e correlações de forças 

políticas para sua definição e efetivação. 

Compreender a municipalização, a política municipal de assistência social 

e a sua relação com a democratização da relação do poder público local e da 

sociedade local é condição fundamental para materializar a assistência social como 

um direito, pois 

 
[...] realizar o direito à assistência social pressupõe conceber a política social 
que o implementa em suas diferentes dimensões: papel do Estado e das 
entidades assistenciais na condução da política, definição de seus objetivos e 
dos benefícios, serviços, programas e projetos, definição dos usuários a 
quem ela se destinar, estabelecimento de requisitos fundamentais para 
estabelecer a relação entre direitos e deveres e superação do tradicional 
caráter filantrópico atribuído à assistência social, sobretudo pelas entidades 
assistenciais não governamentais (BOSCHETTI, 2003, p. 20). 

 

Nesta direção, encontra-se a importância dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró compreenderem os processos fundamentais para a materialização 

da assistência social como direito que se efetiva no âmbito do município. Assim, 

podemos ler os dados demonstrados, dada a proximidade dos percentuais, 

articulando com a questão da municipalização, que os agentes do CMAS/Mossoró 

não têm claro se o que deveriam indicar e acompanhar materializa-se de forma 

positiva ou negativa, no sentido de dar significado ao estabelecido quanto à 

assistência social na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência 

Social, bases legais das municipalizações e das políticas nacionais e municipais de 
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assistência social. Por outro lado, explicitam também limites do acesso a 

informações e/ou dificuldades em identificar nestas o sentido da assistência social 

municipalizada. 

Procurou-se também verificar a avaliação dos conselheiros do CMAS/ 

Mossoró em relação à contribuição da municipalização da assistência social para a 

democratização das relações entre o poder público local e a sociedade. 

 

Ilustração 47:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 20 - Visão dos conselheiros 
CMAS/Mossoró sobre a contribuição da 
Municipalização na democratização das 

relações entre o poder público e a sociedade 
local

87%

13% 0%
Sim

Não

Não pensou sobre a questão

 
Fonte: Coleta Direta de Dados 

 

Percebe-se, no gráfico, que os conselheiros do CMAS/Mossoró 

consideram que a municipalização contribuiu para a democratização da relação 

poder público/sociedade. Estes justificam suas percepções ao afirmarem que a 

municipalização da assistência social possibilitou o estabelecimento de canais de 

interação entre a sociedade civil e o poder público, garantindo, inclusive, poderes 

políticos aos grupos populares, opiniões que são complementadas com afirmativas 

que ressaltam a pouca participação da sociedade civil local, que limita o 

estabelecimento de relações democráticas, ressaltando a necessidade de 

estabelecimento de novos espaços e a formação de uma cultura de participação 

popular. 

Ao tratar especificamente da contribuição da municipalização na 

democratização das relações poder público e sociedade local, percebemos que os 

conselheiros, ao reconhecerem majoritariamente esta contribuição e o 

estabelecimento de canais entre sociedade civil e poder público, não se percebem 



 113

 

como parte deste processo, até mesmo no sentido de responsáveis diretos por 

implementarem ações que impulsionam a formação de cultura cívica, participativa, 

limitando-se a identificar as fragilidades da participação da sociedade civil e da 

população local. 

Quanto à percepção da assistência social como política para o 

desenvolvimento local, os conselheiros consideraram, por unanimidade, esta 

possibilidade. 

A unanimidade dos conselheiros em considerar a possibilidade da 

assistência social ser pensada como uma política para o desenvolvimento local é 

explicada a partir de afirmações que tratam da assistência social como uma ação 

mediadora entre Estado/Sociedade, como política capaz de, ao ser 

operacionalizada, contribuir com a qualidade de vida dos habitantes do município, 

desenvolvendo a sua economia, afirmando também a condição da assistência como 

política de garantia de direitos de cidadania e desenvolvimento social para a 

superação de desigualdades, dependendo da forma como o trabalho for 

desempenhado. 

As afirmações citadas, por sua vez, sinalizam uma compreensão, mesmo 

que residual, de que a assistência social pode ser pensada como política para o 

desenvolvimento local, por direcionar-se ao atendimento das demandas da 

sociedade local e promover condições mínimas de sobrevivência, ou seja, a garantia 

dos mínimos sociais. Isto significa, para nós, a necessidade de aprofundamento das 

reflexões sobre esta temática, ampliando-a e buscando construir referências teórico-

metodológicas capazes de evidenciar a relação assistência social e desenvolvimento 

local, no sentido de materializar a percepção do desenvolvimento como mudança 

social e a assistência social como componente/aliada deste desenvolvimento. 

Em síntese, evidencia-se a necessidade de estimular as discussões e 

reflexões no CMAS/Mossoró, bem como na sociedade local, acerca da relação 

assistência social e desenvolvimento como condição para efetivação desta como 

política pública de direitos, capaz de gerar efetivações e qualidade de vida 

materializando o sinalizado na PNAS/SUAS (2004), bem como pensar o 

desenvolvimento como mudança social. 

Neste sentido, ressalta-se a necessidade dos operacionalizadores da 

política municipal de assistência social em Mossoró, notadamente o CMAS/Mossoró, 
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pautarem esta temática na sua agenda de discussões, buscando como condição 

para a efetivação de seu papel de canal propositivo e de exercício do controle social 

da política municipal de assistência social de Mossoró(RN), o que por sua vez indica 

a exigência de capacitação dos conselheiros do CMAS/Mossoró e   publicização da 

política municipal de assistência social como condição fundamental para materializar 

a assistência social como um direito e “construir as condições materiais necessárias 

para  converter um direito legal em um direito legítimo”(BOSCHETTI, 2000, p. 19). 

Materializar, por sua vez, a assistência social como direito de cidadania no 

âmbito municipal é condição para compreensão de sua possibilidade como política 

para o desenvolvimento local, enquanto potencializadora de efetivações na vida de 

seus usuários, capazes de garantir e ampliar liberdades substantivas (SEN, 2000) 

básicas, tais como: comer, vestir-se, ter acesso a outras políticas, ser beneficiário da 

proteção do Estado a partir da garantia da segurança de sobrevivência (de 

rendimento e de autonomia), da segurança de acolhida e da segurança de convívio 

ou vivência familiar (PNAS, 2004). Ou, como nos afirma SEN (2000), a liberdade 

instrumental24 da segurança protetora a pessoas e grupos em situações de risco e 

vulnerabilidades sociais, em especial aquelas que “[...] podem encontrar-se no limiar 

da vulnerabilidade e sucumbir a uma grande privação em conseqüência de 

mudanças materiais que afetem adversamente suas vidas” (SEN, 2000, p. 57). 

Sendo que 

 
A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de 
segurança social, impedindo que a população afetada seja reduzida à 
miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo a fome e a morte. A esfera 
da segurança protetora inclui disposições institucionais fixas, como 
benefícios aos desempregados e suplementos de renda regulamentares 
para os indigentes, bem como medidas ad hoc, como distribuição de 
alimentos em crises de fome coletiva ou empregos públicos temporários de 
emergência para gerar renda para os necessitados (SEN, 2000, p. 57) 

 

Pensar o desenvolvimento como mudança social significa a remoção das 

principais fontes de privação da liberdade, quais sejam, “pobreza e tirania, carência 

de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos 

 
24 SEN considera 5 tipos de liberdades instrumentais “[...] que contribuem, direta e indiretamente para a 

liberdade global que as pessoas têm para viver como desejariam” (SEN, 2000, p. 54), quais sejam: 
1)Liberdade política,2) facilidades econômicas,3) oportunidades sociais.4) garantias de 
transparências e 5) segurança protetora r(SEN, 2000, p. 55). 
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serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de estados repressivos” 

(SEN, 2000, p.18), o que, no âmbito local, direciona-se para a identificação de em 

que medida estes elementos aparecem, como são evidenciados, assimilados e 

enfrentados pelas forças sociais locais. Ou seja, definir no espaço/território do 

município quais os elementos negadores e limitadores das liberdades substantivas, 

impulsionando a definição de formas de intervenção democráticas e participativas 

que contribuam para a ampliação de possibilidades de enriquecimento da vida local. 

Neste sentido, podem ser pensadas as políticas públicas como capazes 

de ampliar possibilidades de enriquecimento da vida local e impulsionar efetivações, 

“[...] concebidas como elementos constitutivos da vida. Uma efetivação é uma 

conquista de uma pessoa: é o que ela consegue ser ou fazer e qualquer dessas 

efetivações reflete, por assim dizer, uma parte do estado dessa pessoa” (SEN, 1993, 

p. 217), refletindo, por sua vez, na liberdade de escolha sobre o modo de ser e viver. 

Assim, a assistência social como política pública de seguridade social, 

garantidora de direitos e que se materializa nos espaços municipais, pode ser 

pensada também como política para o desenvolvimento local, pois destina-se a 

intervir em situações de risco e vulnerabilidade social, tendo como seus beneficiários 

especiais  crianças, idosos, famílias, portadores de deficiência fragilizados por 

situações de pobreza e outras formas de exclusão social (geracional, gênero, 

procedência, etnia, deficiência), impulsionando, por menor que seja o grau, 

efetivações, conquistas e possibilidades de escolha na vida de pessoas e grupos 

sociais dela beneficiário. 

A assistência social como componente/aliada do desenvolvimento local 

direciona a pensar os indivíduos e suas circunstâncias, articulando o conhecimento 

da realidade do espaço/território municipal e considerando também que “[...] muitos 

dos resultados das ações de política de assistência social impactam em outras 

políticas sociais e vice-versa” (PNAS, 2004, p. 38), vinculados à compreensão de 

que, como nos afirma Dirce Koga, “os direcionamentos  das políticas públicas estão 

intrisicamente vinculados à própria qualidade de vida dos cidadãos. É no embate 

relacional da política pública entre governo e sociedade que se dará a ratificação ou 

o combate ao processo de exclusão social em curso” (PNAS, 2004, p. 38). 

Perceber o desenvolvimento como mudança social e a assistência social 

como componente/aliada do desenvolvimento local induz à consolidação e à criação 
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de canais de discussão e participação, proposição e controle social da política 

municipal de assistência social, demandando, por sua vez, a necessidade de 

capacitação de seus agentes no sentido de assimilar tal perspectiva, de conhecer a 

realidade local (econômica, social, política e cultural), conhecer os instrumentos 

materializadores da política municipal de assistência social (legislações, planos 

nacionais e municipais, diagnósticos, histórico do processo de municipalização), de 

ampliar os espaços do Conselho, transformando-os em campos de disputa de 

posições que consolidem a percepção da assistência social como política pública, 

direito social , componente e aliada do desenvolvimento local. Tal perspectiva exige 

sobretudo a vontade e o compromisso político dos agentes do CMAS/Mossoró em 

sentirem-se partícipes do processo de construção de novas relações entre Estado e 

sociedade local, ancorados em uma cultura republicana , democrática e de direitos. 

Em sendo assim, a política de assistência social em Mossoró ampliará suas 

possibilidades de impulsionar a inserção de seus usuários nas diversas esferas da 

vida social local, superando os limites do cumprimento das exigências burocrático-

institucionais, que reduzem sua efetivação como elemento do desenvolvimento social 

e humano local, cabendo ao CMAS/Mossoró e seus agentes a materialização de tal 

possibilidade. 
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4  CONCLUSÕES 

A pesquisa “A MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL: um estudo no município de Mossoró/RN (1996-

2005)” teve como objetivo realizar um estudo acerca da política de assistência social 

no município de Mossoró(RN), mais especificamente, analisar o processo de 

municipalização da assistência social a partir da construção do Conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS/Mossoró); verificar  os limites e possibilidades do 

processo de municipalização quanto à efetividade do CMAS/Mossoró; identificar a 

percepção da população acerca da visibilidade do CMAS/Mossoró; identificar a 

concepção de desenvolvimento presente nos documentos emanados do poder 

público e do CMAS/Mossoró e identificar as possíveis relações que os agentes 

fazem entre assistência social e desenvolvimento local e neste contexto, portanto, 

tematizar a relação assistência social e desenvolvimento. 

Constatamos lacunas existentes quanto à idéia da assistência social 

como “aliada” do desenvolvimento, possibilidade, inclusive sinalizada na Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). A possibilidade indica, por sua vez, a 

necessidade de dois deslocamentos teóricos metodológicos: um na forma de pensar 

a assistência social, incorporando à noção de direito social de cidadania e de política 

integrante do sistema de proteção social à noção de componente do 

desenvolvimento enquanto capaz de gerar qualidade de vida, de promover 

efetivações a indivíduos e grupos fragilizados por situação de pobreza e exclusão 

social; e outro, de pensar o Desenvolvimento enquanto mudança social. 

Neste sentido, a pesquisa evidenciou a necessidade de perceber a 

assistência social não como fenômeno isolado ou isento de contradições da 

particularidade capitalista que a condiciona a constituir-se serviço que atenderia ora 

ao capital, ora ao trabalho, sem sofrer as influências de outros fenômenos e as 

determinações estruturais da sociedade, vícios comuns nos estudos de assistência 

social (PEREIRA, 2001.21), mas perceber a assistência social como perpassada de 

contradições e determinantes estruturais capitalistas, mas também condicionada 

pelas realidades locais/municipais, redefinindo pois, seu significado. Neste sentido, 

colocando a assistência social como um elemento do desenvolvimento local. 

A inexistência de instrumentos metodológicos para averiguar a relação 



 118

 

empírica entre assistência social e desenvolvimento local, ou seja, de indicadores 

que dêem visibilidade a esta relação, aponta para a necessidade de aprofundamento 

de estudos acerca da temática, no sentido de acumular reflexões e conhecimentos 

capazes de possibilitar a construção destes indicadores, que possam, inclusive, 

propor a assistência social como referência para o índice de desenvolvimento 

humano municipal. 

Evidenciou-se, com a presente pesquisa, que as municipalizações de 

políticas públicas, em especial a da assistência social, são a expressão de 

“transferência de encargos dos governos federal, estadual, onde o município passa a 

ser o “lócus”  privilegiado do aparelho de Estado, para gerir os serviços públicos 

essenciais à reprodução social dos cidadãos” (SPOSATI, 1990, p. 43). As 

possibilidades geradas por tal fenômeno, no que diz respeito à consolidação de 

novas percepções/conceitos e relações cimentadas na democracia, solidificam-se e 

ampliam-se de acordo com cada realidade local, a partir do envolvimento e 

fortalecimento da sociedade civil e a disseminação de uma cultura republicana e de 

direitos. 

Evidenciou-se ainda a possibilidade de compreender a política de 

assistência social municipalizada como um componente do desenvolvimento local, 

identificando seus limites e possibilidades, o que implica aproximar-se da dinâmica 

da realidade local, demarcada pela história, geografia, economia, cultura, relações 

sociais e políticas, que por sua vez desenham e determinam as relações de poder 

local. Neste sentido, a assistência social pode ser pensada como uma 

aliada/componente do desenvolvimento, haja vista que, como política de direitos, a 

assistência social possibilita a inserção de indivíduos e grupos vulnerabilizados por 

situações de pobreza e exclusão social na dinâmica da realidade local, em especial, 

em programas, projetos e serviços que possibilitem geração e transferência de 

renda, capacitação profissional, acesso a outras políticas públicas, realizando 

efetivações, por menor que seja o grau, na vida de indivíduos e grupos. Portanto, 

para ser pensada como elemento do desenvolvimento local, a assistência social 

necessita afirmar-se como política pública, direito do cidadão e dever do Estado. 

Verificou-se que a assistência social materializa-se como política pública 

em Mossoró, atendendo basicamente às demandas burocrático-legais determinadas 

pelas outras esferas estatais, sendo incipiente a intervenção da sociedade civil local 
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neste processo, limitando e fragilizando sua concepção de direito social  e induzindo 

a percepção desta como uma não política, e sim, como ações pontuais do poder 

público local. Nesta direção, ressalta-se a fragilidade do CMAS/Mossoró como canal 

de participação e controle social “instrumento de democratização da gestão pública 

local e de aumento de eficiência e da efetividade das políticas sociais setoriais” 

(SANTOS JUNIOR, 2004, 11). 

Consideramos que a inovação proporcionada pela percepção da 

assistência social como direito social, expressa na Constituição Federal de 1988, 

suscitou a existência de instrumentos capazes de materializar esta concepção 

(LOAS/PNAS 1988 e NOB 1989; PNAS 2004 e NOB 2005), garantindo e ampliando a 

possibilidade de controle social da política e dos recursos a ela destinados, 

notadamente no âmbito municipal, a partir do processo de descentralização e 

municipalização, e criando, assim, as condições para realização de vários estudos 

acerca da assistência social, identificando limites e possibilidades de sua afirmação 

como política pública de seguridade social, sem, no entanto, pensá-la como 

componente do desenvolvimento local. 
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 Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos - SECD 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE – URRN 
Reconhecida pela Portaria Ministerial N° 874/93 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 
Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - PRODEMA 

 
PESQUISA: “PODER LOCAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO: 

UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN (1996-2005)”. 
RESPONSÁVEL: MARIA IVONETE SOARES COELHO 
ENTREVISTADO: ________________________________________________ 
DATA: ______/______/2002. 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM CONSELHEIROS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOSSORÓ/RN. 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

1) Quem é __________________________________________________ 
2) Em que período participou do CMAS? Em que função?  
3) Que Instituição/setor representava no CMAS? 
4) Qual o objetivo/função da Instituição que representa/representava no 

CMAS? 

5) Qual o significado/importância da (INSTITUIÇÃO) ter assento/participar no 

CMAS? 

6) Como chegou (pessoalmente) ao CMAS? 

II. VISÃO SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO 

1) O que entende por municipalização? 
2) Como avalia a municipalização da Assistência Social em Mossoró? 

3) Como avalia o CMAS? 

4) Como avalia a sua atuação como cidadão(ã) no CMAS? 

5) A municipalização da Assistência Social em Mossoró ajudou a 

democratizar a relação poder local (governo municipal/sociedade 

civil/população? 
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III. VISÃO SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1) O que é e qual a importância do CMAS? 

2) Quais as principais atividades do CMAS na sua época como Conselheiro 

e Hoje? 

3) Qual a contribuição do CMAS para entidade que representa? 

4) Qual a contribuição do CMAS para a entidade que representa? 

5) Como ver a relação do CMAS/Prefeitura/Câmara? 

6) Na sua opinião, a população conhece o CMAS e o seu trabalho? 

7) A criação do CMAS ajudou ou não na melhoria da relação Governo 

Municipal/População que necessita da ação de Assistência Social? Em 

que? Como? 

8) A criação do CMAS ajudou a melhorar a relação governo 

municipal/Instituição que representa (representava)? Em que? Como? 

9) Qual a sua avaliação do CMAS? 

10) O que acha da municipalização da Assistência Social? 

11) A municipalização da Assistência Social contribuiu ou não para a 

melhoria da relação entre a sociedade, as instituições e o Poder local? 

12) Como você avalia a sua participação no CMAS? 

IV. PERSPECTIVA 

1) O CMAS é necessário para a cidade de Mossoró? 

2) A Assistência Social deve continuar municipalizada? 

3) O que deve melhorar na ação do CMAS? 

4) A municipalização contribuiu para a democratização dos serviços de 

Assistência Social no Município? 

5) Qual a sua avaliação acerca do Plano Municipal de Assistência Social no 

Município? 

6) Quais as suas expectativas com relação a realização da II Conferência 

Municipal de Assistência Social? 

 

Maio de 2002. 

Maria Ivonete Soares Coelho 
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 Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos - SECD 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE – URRN 
Reconhecida pela Portaria Ministerial N° 874/93 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 
Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - PRODEMA 

 

PESQUISA: PODER LOCAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO: 
UM ESTUDO NO MUNÍCIPIO DE MOSSORÓ/RN (1996-2005) 

MESTRANDA: Maria Ivonete Soares Coelho 
ORIENTADOR: Prof. Dr. João Bosco Araújo da Costa (UFRN) 
 

Instrumental aplicado junto a Conselheiros do Conselho Municipal 
de Assistência Social de Mossoró (CMAS/Mossoró) 

 
Questionário n°. __________ Data de Aplicação: ___________ 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1. Nível de Escolarização____________________________________________ 

2. Profissão_______________________________________________________ 

3. instituição que representa no Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS. 

3.1 ( ) Governamental 

3.2 ( ) Não Governamental  

Qual ____________________________________________________________ 

4. Tempo de participação da Instituição no CMAS (anos) ___________________ 

5. Tempo que representa a Instituição no CMAS (anos) ____________________ 

6. Função que exerce na Instituição____________________________________ 

7. Já representou outra instituição 

7.1 ( ) Sim 

7.2 ( ) Não 

Qual ____________________________________________________________ 
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II. PERCEPÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. Para você o que é Assistência Social? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

2. Você conhece a Lei Orgânica da Assistência Social? 

2.1 ( ) Superficialmente 

2.2 ( ) Profundamente 

2.3 ( ) Não conhece 

2.4 ( ) Não respondeu 

3. Você conhece a Política Nacional de Assistência Social? 

3.1 ( ) Superficialmente 

3.2 ( ) Profundamente 

3.3 ( ) Não conhece 

3.4 ( ) Não respondeu 

4. Você conhece o Plano Municipal de Assistência Social? 

4.1 ( ) Superficialmente 

4.2 ( ) Profundamente 

4.3 ( ) Não conhece 

4.4 ( ) Não respondeu 

5. Como você avalia a Política Municipal de Assistência Social de Mossoró? 

5.1 ( ) Superficialmente 

5.2 ( ) Profundamente 

5.3 ( ) Não conhece 

5.4 ( ) Não respondeu 

6. Qual a ação (programa, projeto) de Assistência Social que você destaca como 

o mais significativo no município de Mossoró. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

7. Você considera que a municipalização da Assistência Social em Mossoró foi: 

7.1 ( ) Positiva 

7.2 ( ) Negativa 
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7.3 ( ) Não pensou a questão 

7.4 ( ) Não respondeu 

8. Você considera que a municipalização da Assistência Social contribuiu para a 

democratização das relações Poder Estatal Local (Executivo e Legislativo) e a 

Sociedade Civil? 

8.1 ( ) Sim 

8.2 ( ) Não 

8.3 ( ) Não pensou a questão 

8.4 ( ) Não respondeu 

Por que __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. A Assistência Social pode ser uma política para o Desenvolvimento Local? 

9.1 ( ) Sim 

9.2 ( ) Não 

9.3 ( ) Não pensou a questão 

9.4 ( ) Não respondeu 

10. Na sua opinião a Assistência Social é uma política para o Desenvolvimento 

Local? Explique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

11. Comentários pessoais do entrevistado: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 
Muito obrigada! 

Maria Ivonete Soares Coelho 

Maio/2005. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 
MAPA DO RIO GRANDE DO NORTE LOCALIZANDO MOSSORÓ 
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ANEXO B 
MAPA DA MESSOREGIÃO OESTE POTIGUAR 
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ANEXO C 
MAPA DA MICROREGIÃO DE MOSSORÓ 
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