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Resumo: O artigo busca refletir sobre a vigilância socioassistencial enquanto objetivo da 

politica de assistência social, pautado na legislação vigente, em processo de implantação 

nos municípios. Para tal, parte da experiência do município de Londrina que tem 

implementado novas ferramentas para a vigilância sociassistencial com objetivo de captar 

as particularidades dos diversos territórios utilizando do Mapa Falado como estratégia. Esta 

ferramenta contribui para compreensão do território enquanto locus privilegiado para a 

mensuração da presença de vulnerabilidades e riscos sociais associados aos sujeitos que 

fazem uso dos serviços públicos ofertados, reforçando a efetiva necessidade de criação de 

espaços de participação dos sujeitos.  
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Abstract: The article seeks to reflect on socio-welfare surveillance as an objective of the 

social assistance policy, based on the current legislation, in the process of implementation in 

the municipalities. To this end, it is part of the experience of the municipality of Londrina that 

has implemented new tools for social assistance surveillance in order to capture the 

particularities of the different territories using the Spoken Map as a strategy. This tool 

contributes to understanding the territory as a privileged locus for measuring the presence of 

vulnerabilities and social risks associated with the subjects that make use of the public 
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services offered, reinforcing the effective need to create spaces for participation of the 

subjects. 

 

Key-words: territory; Social-welfare surveillance; management. 

 

 

1. Introdução 

 

O acesso universal às políticas públicas no Brasil, condição de cidadania, direitos 

sociais universais, gratuitos, dever do Estado conforme o texto constitucional, nunca 

chegaram a ser completamente implantados e já se encontram em fase de desmonte. Não 

há garantia de igualdade/equidade neste modelo de estado pautado no ideário neoliberal, 

que defendem a busca da sobrevivência via mercado, reforçam a meritocracia e a 

individualização das demandas, do demérito. Este modelo naturaliza as desigualdades 

sociais, que, segundo Telles (1999) passam a fazer parte da natureza. Em contraposição ao 

princípio da universalidade, as políticas atuais são focalizadas nos mais pobres dentre os 

pobres. Para estes exige-se comprovação de meios para acesso aos serviços e benefícios. 

A questão social deixa de ser vista como um reflexo das contradições de classe e 

passa a ser vista como fracasso individual ou incapacidade de enfrentar as regras de 

mercado para a busca de satisfação das necessidades básicas. 

Neste cenário a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, 

define como objetivos política a proteção social, a garantia de direitos e a vigilância 

socioassistencial. Define a atuação em níveis de proteção social básica e especial, a 

Assistência Social, também deve garantir a quem dela necessitar um sistema de 

seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e autonomia), segurança de 

acolhida e segurança de convívio ou vivência familiar (BRASIL, 2005) 

A partir da legislação, esta política por intermédio de suas ações deverá garantir 

aos sujeitos que fazem uso de seus serviços, proteções e as seguranças afiançadas, 

considerando a descentralização e participação. Descentralização das ações requer 

aproximação do território, que se apresentam como uma abordagem socioterritorial. 

A criação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é um marco fundamental 

na regulamentação nacional da Política de Assistência Social e imprescindível para o 

reconhecimento como política pública de proteção social. O SUAS estabelece um padrão de 

serviços e benefícios, pautados na descentralização e participação democrática, se 

apresentando como um modelo contrário ao traçado histórico a assistência pautado no 

individualismo, na lógica emergencial, filantrópica e na centralização. 
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O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na 

regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os 

serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às famílias, 

seus membros e indivíduos e o território como base de organização, que passam a ser 

definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que deles necessitam 

e pela sua complexidade. (BRASIL, 2005, p.39) 

Avançando na função de proteção social, a Política de Assistência Social, portanto, 

elege o território como o locus de expressão das desigualdades sociais e define o padrão de 

inclusão social, tendo a realidade vivida como referência. 

O “território” na PNAS 2 e na Norma Operacional Básica 3 (NOB 3) é apontado 

como eixo estruturante “Descentralização político-administrativa e Territorialização”. O texto 

aponta Milton Santos, Dirce Koga e Telma Menicucci como teóricos na discussão de 

território, em comum, estes afirmam e fundamentam o argumento da descentralização 

territorializada e intersetorial desta política. 

É no território, no espaço onde se habita e onde se estabelece as relações que o 

direito e a cidadania são negados.  E é nele também que o direito pode ser atendido. É entre 

lugares, espaços e territórios que se vive e se constrói a vida, para tanto, faz-se necessário 

percebermos a perspectiva territorial utilizada pela política pública em questão, bem como, 

que modo ela o influencia e o modifica.  

Sob a responsabilidade do Estado, a política de assistência social, a partir de sua 

criação e regulação de 2004  como já exposto, está dividida em três funções, a proteção 

social, defesa de direitos e a vigilância socioassistencial. A proteção social se dá na 

prestação de Serviços Socioassistenciais, tendo como referência a proteção social básica e 

especial, a defesa de direitos acontece nos conselhos, em sua maioria consultivos e de 

pouca representatividade e a vigilância socioassistencial que consiste em reconhecer a 

demanda e a ofertas para identificar o grau de cobertura realizada pelo estado na função 

protetiva. 

Como resultado, a vigilância socioassistencial aponta as desproteções e dá 

visibilidade para o Estado dos desprotegidos. Para esta função, as tecnologias são 

necessidades prementes para a produção de dados e construção de indicadores de 

proteção e desproteção, indicadores de qualidade de serviços e reconhecimento dos riscos 

e vulnerabilidades dos territórios. 

Considerando o objetivo da vigilancia socioassistencial a proposta deste artigo é 

contribuir com uma reflexão acerca desta importante função apresentando a metodologia do 

Mapa Falado como estratégia para conhecer nos diversos territórios as proteções e 

desproteções existentes capitando as particularidades de cada um deles.  
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2.  Reflexões acerca da Vigilância Socioassistencial  

 

Para Souza e Tavares (2015), a vigilância socioassistencial envolve a produção, 

sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas, exigindo constante 

atualização das tais informações, bem como dos instrumentos de trabalho e do processo de 

diagnóstico, enquanto elementos significativos que possam subsidiar a tomada de decisões 

acerca das prioridades da política e seu planejamento. 

 

Vigilância Social: refere-se à produção, sistematização de 
informações, indicadores e índices territorializados das situações de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre 
famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida (crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos); pessoas com redução da capacidade 
pessoal, com deficiência ou em abandono; crianças e adultos vítimas 
de formas de exploração, de violência e de ameaças; vítimas de 
preconceito por etnia, gênero e opção pessoal; vítimas de apartação 
social que lhes impossibilite sua autonomia e integridade, fragilizando 
sua existência; vigilância sobre os padrões de serviços de assistência 
social em especial aqueles que operam na forma de albergues, 
abrigos, residências, semi-residências, moradias provisórias para os 
diversos segmentos etários. Os indicadores a serem construídos 
devem mensurar no território as situações de riscos sociais e violação 
de direitos. (BRASIL,  2005, p. 39-40) 

 
 

É com essa perspectiva que a vigilância socioassistencial, como função da política 

de assistência social requer o desenvolvimento de capacidade e de meios de gestão da 

política para conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do 

território pelo qual é responsável (BRASIL, 2005, p. 25). Para tanto, demanda acompanhar 

os movimentos, as implicações estruturais e conjunturais na dinâmica do território. E ainda, 

reconhecer o modo das relações estabelecidas e mensurar o grau e qualidade das relações, 

de vínculo e convivência entre membros da família e comunidade. Desse modo, não se 

reduz a um setor técnico-burocrático dentro da estrutura gerencial, na produção de dados 

isolados da realidade. 

Ao tomar o território como materialização da vida cotidiana e local de expressão das 

desigualdades, necessitamos criar indicadores qualiquantitativos de leitura territorial, 

vulnerabilidade e risco social que incidem sobre os indivíduos e famílias, presença ou 

ausência, insuficiência e a qualidade dos serviços. Essa leitura mais aprofundada dos 

territórios traz luz ao processo de planejamento que pautado no real, poderá pensar a 

política pública de forma mais estruturante e concreta para o atendimento das demandas de 

proteção. 
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No percurso desenvolvido pela política de assistência social para a estruturação e 

organização da oferta pública de proteção social que se contraponha à fragmentação e 

individualização das demandas, a vigilância socioasssitencial tem grande relevância no 

processo de gestão. 

A importância da relação socioterritorial com a cidadania e, consequentemente, 

com as políticas sociais foi posta por Milton Santos (2007) ao tratar o tema como espaço do 

cidadão. Nesta linha, o aprimoramento das políticas sociais e a potencialização dos seus 

resultados não podem prescindir da compreensão dos seus gestores e operadores quanto 

aos territórios de intervenção, assim como a definição de metodologia de trabalho sob essa 

lógica. 

Para Koga (2003), o estudo do território é fundamental para se pensar as políticas 

públicas, ao considerar os aspectos culturais, as condições de sobrevivência, os sujeitos 

que dela fazem parte e a construção histórica da formação da nossa sociedade. A leitura 

sobre as condições concretas de vida das populações requer do Estado organização e 

proposição de ação, de modo a enfrentar e oferecer respostas às necessidades 

identificadas no território. Nesta perspectiva, o território constitui uma categoria fundamental 

para a gestão das políticas sociais. A leitura territorial das condições de vida do cidadão, 

deve se consubstanciar em diagnóstico socioterritorial com capacidade de desvelar 

situações desconhecidas para a proposição de oferta de serviços e benefícios compatíveis, 

respondendo a necessidades coletivas e garantidoras de direitos. 

O diagnóstico, sob a tríade território, demanda e oferta de proteção social, identifica 

a teia de relações estabelecidas, possibilita um planejamento mais conectado com a 

realidade para a definição de metas que alarguem o campo de proteção e de defesa de 

direitos em cumprimento as funções estabelecidas para a política de assistência social. 

O lugar é o elemento de definição das condições e do modo de vida, expõe 

limitações, desigualdades e todos os reflexos do processo de acumulação desigual. A 

análise das políticas públicas com foco territorial é um dos instrumentos de aproximação as 

demandas e o locus do enfrentamento das desigualdades sociais. A análise geográfica da 

distribuição espacial dos usuários e de suas demandas permite reconhecer o particular no 

global, assim o Estado obtêm informações essenciais acerca das reais demandas por 

proteção social que devem ser afiançadas, o que possibilita que o desenvolvimento seja 

ampliado e não focalizado. 

Assim, a abordagem territorial na política de assistência social representa o retorno 

às bases, a volta a leitura e integração com a antiga ‘organização comunitária’, representa a 

possibilidade de se aproximar do cotidiano das pessoas que fazem uso da política e à 

escuta das demandas socioassistenciais. Ela aparece na legislação como um modelo ideal 

de reaproximação do território onde as famílias habitam. Na prática parece estar se 
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configurando como divisão administrativa para descentralização das ações, redução das 

áreas de atuação para maior controle de dados e indicadores. 

Filgueiras (2004) explica que a operacionalização da vulnerabilidade na política de 

assistência social, permite analisar as famílias que apresentam características de alta 

vulnerabilidade, conforme as variáveis de natureza censitária e os territórios onde estão 

concentradas essas famílias. 

 

2. Informações produzidas no âmbito da Vigilância Socioassistencial 

 

Na política de assistência social, os elementos de gestão tem como eixo transversal 

o território, caracterizado como divisões administrativas para obter controle espacial das 

informações. A aproximação territorial também oportuniza a escuta e participação dos 

usuários dos sujeitos da política. 

Este foco de aproximação permite o real dialogo entre os dados coletados por 

sistemas de informações, o diagnóstico, o monitoramento e avaliação realizando leitura 

sistemática da rede de serviços, das demandas e coberturas, avaliando a qualidade da rede 

de serviços, conhecendo as desproteções que devem ser afiançadas pelo Estado na 

proteção social. 

Colocada como função da política, a vigilância socioassistencial requer a atenção 

dos gestores que instrumentalizem os sistemas de informações e geoprocessamento 

permitindo a espacialização das coberturas e demandas. 

Os sistemas de informações que compõe a política de assistência social são 

instrumentos de coletas de dados, quando unidos as ferramentas de geoprocessamento, 

possibilitam compreender as condições de vida em dado território, o acesso aos serviços e 

benefícios, bem como proporcionam a produção de dados sobre as reais condições de vida 

da população, permitindo avaliação de resultados da ação do Estado nos territórios. 

Assim, sistemas, indicadores, cotidiano, realidade e participação social conjugam 

os elementos necessários para a construção de um diagnóstico de base socioterritorial. 

A criação de indicadores que permita o conhecimento das situações de risco e as 

expressões na vida cotidiana das vulnerabilidades a elas associadas, compõe o olhar da 

vigilância, prevenindo e atuando de forma a adequar a rede de serviços às peculiaridades 

do território no sentido definido por Dirce Koga: 

 

A apropriação do território diz respeito ao aspecto interventivo 
realizado pelos homens, criando e recriando significados em torno 
dessa apropriação cotidiana. Nesse sentido, utiliza-se também o 
termo territorialidade, como uma maneira singular de se apropriar, 
fazer uso da terra, do território. (KOGA, 2003, p.38). 
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O território é o campo das expressões das desigualdades, é lá que as famílias 

vivem, sonham, estabelecem as redes solidárias, constroem seus lares, estabelecem as 

relações comunitárias, as relações de poder. É no território que a ausência de direitos se 

manifesta, onde as necessidades se expressam e a busca pelas suas soluções ficam mais 

evidentes e urgentes. Milton Santos afirma que é “num território onde a localização dos 

serviços essenciais é deixada à mercê da lei do mercado, tudo colabora para que as 

desigualdades sociais aumentem” (apud SANTOS, 1998 pg.116). O reconhecimento do 

território permite a leitura radiográfica da realidade local e aponta as desigualdades nele 

instaladas. 

Conhecer os direitos sociais violados nos territórios, que mantêm os sujeitos 

excluídos dos bens produzidos socialmente pela sociedade capitalista é função da 

vigilância, que tem a atribuição de identificar os riscos e vulnerabilidades nos territórios para 

propor a adequada cobertura da rede de serviços socioassistenciais. Vigilância 

Socioassistencial, ao referenciar-se nos territórios de vivência das populações, envolve o 

reconhecimento não somente de situações pontuais de vulnerabilidade e risco sociais, mas 

também da presença (ou não) das políticas públicas nesses territórios, da oferta de serviços 

públicos com que contam e das sociabilidades construídas por meio de conflitos, e que 

terminam compondo as capacidades protetivas dos territórios, enquanto processos de luta e 

de conquista de direitos sociais. A capacidade protetiva das famílias, que para poder ser 

exercida, precisa da proteção social do Estado. (BRASIL,2013) 

É a partir dos desenhos dos territórios que se faz possível identificar quais são as 

manifestações de vulnerabilidade, riscos e desproteções presentes nos territórios do 

município e o grau de adequação da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios 

de acordo com a demanda apresentada pelos dados oficiais locais. 

Para compreender a extensão das desigualdades nos territórios, o diagnóstico é a 

ferramenta que aponta o padrão de inclusão e exclusão a que os demandatários da política 

estão sujeitos, apontando as vulnerabilidades e risco e a sua incidência. O diagnóstico, a 

partir dos territórios, é uma condição sine qua non para o planejamento responsável e 

pautado nas reais necessidades dos sujeitos que habitam os territórios, que devem ser 

ouvidos e considerados como membros integrantes do processo de planejamento. 

O diagnóstico é a expressão do cotidiano dos territórios onde as demandas se 

representam, permitindo aprofundar o conhecimento sobre as cidades, seus indicadores 

espaciais, econômicos e sociais. Devendo identificar o “enraizamento desses dados nos 

respectivos territórios; ou seja, não basta responder “como” e “em que proporção” as 

condições de vida ocorrem, mas onde ocorrem”. (KOGA, 2005, p. 639) 
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O diagnóstico pressupõe conhecer a rede socioassistencial instalada no território, a 

cobertura dos serviços, a efetiva demanda atendida e a totalidade das pessoas 

demandatárias dos serviços, mas não atendidas. Aponta os principais segmentos não 

atendidos em suas demandas ou demandas potenciais. Deve sinalizar as ações necessárias 

de caráter preventivo, devido a exposição a riscos presentes no território. 

 

2.1 O Mapa Falado  

 

Considerando a importância do diagnóstico socioterritorial pensado sob a lógica do 

território e das pessoas que nele vivem o Mapa Falado oportuniza que as percepções das 

pessoas sejam consideradas contribuindo para que a leitura dos territórios considerem as 

vivencias das pessoas que ali vivem ultrapassando a utilização apenas de dados numéricos 

do território. 

Esta formulação deve se dar de forma participativa, ouvindo a comunidade que no 

território estabelece suas relações, como fator mútua de troca de conhecimento, entre o 

teórico e empírico, proporcionando um conhecimento de base, do chão, como diria Milton 

Santos. 

 

A ampliação das políticas sociais de proteção social engendradas na 
última década traz como desafio a produção de informações para a 
avaliação do desempenho dos serviços, programas, projetos e 
benefícios, assinalando a tênue linha entre avaliação e a qualidade 
dos serviços e proposições de intervenção. O objetivo do 
monitoramento e avaliação é “o aprimoramento da gestão, a 
transparência e o controle social da rede socioassistencial.” 
(SANTOS; SOUZA, 2005, p.5) 

 
 

O mapa falado de acordo com Faria e Neto (2006) trata-se de um desenho 

representativo do espaço ou território que está sendo objeto de reflexão. Neste sentido, é 

uma ferramenta que permite discutir diversos aspectos da realidade de forma ampliada. 

Geralmente é desenhado no chão.  

O principal objetivo de utilização desta ferramenta no processo de vigilância 

socioassistencial é conhecer o território a partir dos diversos atores a fim de contribuir para o 

diagnóstico territorial. A proposição inicial parte da seguinte dinâmica: Se um pássaro 

sobrevoasse o território o que ele poderia ver? 

De acordo com Faria e Neto (2006, p. 27) é interessante deixar os integrantes 

falarem e representarem com o desenho da forma com que quiserem, deixando-os livres 

para apontarem os elementos do território sem intercorrências ou interrupções do condutor. 

Neste sentido, a cada novo componente do território representando no desenho  deve-se 



 

 

 

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

explorar o conhecimento do grupo a respeito. Vale ressaltar que “as informações 

expressadas verbalmente são muito importantes, mais do que o produto final, e por isso é 

fundamental que sejam bem representadas”. 

A fim de não interferir no processo livre de expressão dos componentes do território 

a pessoa que conduz a atividade deve utilizar de perguntas chaves como: O que existe 

aqui? O que mais podemos ver? Como? Quando? Onde? Para quê? Por quê? Quanto? 

Sempre foi assim? A utilização desta perguntas permite que os componentes do território 

que forem percebidos pelos integrantes da atividade sejam explorados de forma a permitir a 

livre manifestação. (FARIA, NETO, 2006) 

No município de Londrina foi utilizado desta ferramenta para conhecer as 

percepções dos sujeitos que residem nos territórios, para tal, foram realizadas  o total de 

dez oficinas nas regiões da cidade com a participação dos usuários dos serviços que 

compõem a rede socioassistencial. Também foram realizadas outras dez oficinas com os 

próprios profissionais que atuam na rede socioassistencial. Este dois momentos objetivaram 

uma leitura mais  qualificada dos diversos territórios considerando as particularidades de 

cada um.  

A utilização desta ferramenta permite a gestão democrática pela aproximação do 

território, o lugar onde as expressões do cotidiano se manifestam, cotidiano lido, propondo a 

escuta e interação com os usuários dos serviços destas políticas a fim de conhecer as 

manifestações cotidianas destas múltiplas realidades, estes retratos devem estar impressos 

em diagnósticos territoriais que devem subsidiar os planos de ação. 

 

3. Considerações finais 

 

A vigilância socioassistencial neste contexto, contribui para expor a desproteção 

social a que estão submetidos milhares de brasileiros e brasileiras, deixados a própria sorte, 

desconsiderados do contexto das políticas protetivas com a perspectiva da territorialidade. 

Realizar metodologicamente as leituras dos diversos territórios permite levantar 

indicadores a partir de um aparato tecnológico e informacional que dá a leitura da realidade 

em fluxo contínuo. Esta experiência se pautou na utilização da ferramenta do Mapa Falado 

para o processo de vigilancia socioassitencial do município de Londrina subsidiando uma 

leitura territorial mais próxima da realidade dos diversos territórios.  

É preciso considerar diversos fatores ao trabalhar um território vivido, pois nele 

encontram-se as marcas que o justificam. Alterar uma região para melhorar a gestão implica 

diretamente no cotidiano do público atendido e no modo de administrá-lo. Contando com 

esses aspectos, pode-se observar quão delicado se torna o assunto em questão, e qual a 

real importância dos dados existentes para a vigilância socioassistencial. No entanto, para 
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uma gestão concisa é preciso conhecer não só a necessidade de cada localidade, mas 

também qual a subjetividade ali vivenciada.(CUNHA e MUSTAFA, 2015). 

Com isso, nossas reflexões permitem tecer analises de que a vigilancia 

socioassistencial proporciona  a acessibilidade às informações, tornando uma ferramenta 

cada vez mais necessária e essencial para o processo de gestão das políticas públicas 

proporcionando um melhor método de gerar diagnósticos efetivos. 

Mostra-se  ainda a necessidade de participação como elemento estruturante, mas 

observa-se pouca ou nula participação dos sujeitos de direitos na definição dos rumos da 

política de assistência social, então ater-se a importância da ferramenta do Mapa Falado. 

São poucos os canais de interlocução das demandas e olhares sob a realidade. Nos 

territórios locais há pouca partilha do poder na gestão para a estruturação e 

descentralização dos serviços. Neste sentido, quanto mais espaços forem oportunizados 

para dar voz aos cidadãos melhor a gestão da política. 

A legislação deve estar em acordo com a realidade social, retomar a participação, o 

chão das ideias, do espaço vivido nos territórios. A vigilância socioassistencial pressupõe a 

escuta qualificada dos sujeitos, de suas demandas para que as mesmas possam compor o 

diagnóstico, planejamento, monitoramento e avaliação, isto é, todas as etapas da gestão de 

políticas que estão postas para o atendimento de suas necessidades. 

As leituras territoriais, sistematizadas em diagnósticos são a base para a implantação 

ou implementação de serviços voltados ao atendimento das demandas. Os serviços devem 

ser estruturados em territórios onde o público-alvo estabelece suas relações sociais. 

Historicamente, os serviços foram organizados pautados por interesses políticos e deve-se 

trabalhar buscando romper esta lógica. 

O planejamento, deve por fim, construir o futuro no formato de ações, considerando 

todos os elementos presentes na cena política. As proteções acontecem cotidianamente, 

precisamos estar lá para proteger. 

A vigilância socioassistencial apontada na legislação na assistência social trás para a 

arena política a obrigatoriedade de identificar o publico atendido nos serviços da rede 

socioassistencial e aqueles descobertos e potenciais usuários desta proteção. Conhecer, 

significa reconhecer este publico como demandatário da proteção social e inserir no debate 

político o acesso aos direitos fundamentais apregoados, até então, na constituição federal e 

na declaração universal dos direitos humanos. 

A identificação deste publico desprotegido e não inserido nos serviços, aponta a 

exclusão histórica que estes sujeitos foram submetidos, segregados da proteção social e 

suprimidos do desenvolvimento social e econômico da nossa sociedade. A sociedade 

capitalista, que diz que cada um deve buscar no mercado a satisfação de suas 
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necessidades, devendo, de acordo com a máxima capitalista, ser mínimo para o social e 

máximo para o capital. 
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