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

 

1 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

AS MEDIDAS DAS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL: 
INDICADORES OFICIAIS DE CONTROLE DA POBREZA 

 

Jolinda de Moraes Alves1  

Denise Fank de Almeida2 

Samia Machado Mustafa3 

 

RESUMO: Este ensaio trata as medidas das expressões da “questão social” analisando os 

sistemas de indicadores de pobreza e as fontes de dados utilizados no Paraná. Aborda o 
conceito de questão social relacionado a pobreza. Explica que, muito embora a Constituição 
Federal de 1988 tenha positivado a assistência social como política publica, o Estado foi  
retomou o conservadorismo e a “refilantropização”, atribuindo aos indivíduos a 
culpabilização pelas situações de pobreza, bem como seu enfrentamento. Os resultados 
levam a concluir que a vigilância socioassistencial e que os indicadores oficiais têm sido 
utilizados para o controle e reconhecimento daqueles em situação de pobreza. 

 

PALAVRAS CHAVE: Questão social; vigilância socioassistencial; indicadores de 

pobreza 

 

ABSTRACT: This essay deals with the measures of the expressions of the "social 
question" by analyzing the poverty indicator systems and the data sources used in Paraná. It 
addresses the concept of social issue related to poverty. He explains that, although the 
Federal Constitution of 1988 affirmed social assistance as a public policy, the State has 
resumed conservatism and "refilanthropization", attributing individuals to blame for poverty 
situations as well as their confrontation. The results lead to the conclusion that socio-welfare 
surveillance and that official indicators have been used to control and recognize those in 
poverty. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a Política de Assistência Social4 oferta proteção afiançada pelo 

Estado àqueles que se encontram no trabalho precário ou fora dele. Esta política residual é 

chamada a atender as manifestações da pobreza5 e da indigência, enquanto expressões da 

questão social.  

Nosso objetivo é compreender como as manifestações da “questão social” vem 

sendo mapeadas e mensuradas através dos institutos oficiais de pesquisa e estatística, em 

especial, quais os indicadores vêm sendo utilizados para medir e quantificar a pobreza, uma 

vez que os indicadores criam métricas de inserção. 

Abordaremos na primeira parte deste artigo, os conceitos e o debate sobre a 

“questão social” na literatura em que se apoia o serviço social. 

No segundo momento apresentaremos a política de assistência social com ênfase na 

vigilância socioassistencial, que consiste em reconhecer a demanda e a oferta, para 

conhecer a proteção ofertada pelo Estado e reconhecimento dos desprotegidos para a 

proteção social, entendida como um conjunto de proteções ofertadas ao cidadão diante de 

situações vulneráveis de pobreza, ciclo de vida ou desemprego.  

Em seguida analisaremos os sistemas de indicadores utilizados na leitura dos dados 

da realidade disponíveis, os dados oficiais que configuram e dimensionam a pobreza, com 

destaque para o estado do Paraná. 

O estudo aproxima-se das manifestações da “questão social”,  em especial, na 

leitura de indicadores realizada na Política de Assistência Social como aporte para a oferta 

da proteção social como direito dos cidadãos e dever do Estado. 

 

2.  A questão social – como o estado enfrenta e suas manifestações 

 

Focada na contradição entre capital e trabalho, a “questão social” é o resultado da 

relação entre os trabalhadores e os proprietários, que com o acirramento da exploração 

capitalista agravou-se ainda mais as suas manifestações, passando os trabalhadores a 

solicitarem maior atenção do estado para com as suas necessidades. 

A gênese da questão social se localiza, no século XIX, em decorrência dos efeitos da 

                                                 
4 

 A política de assistência social tem por objetivos a proteção social, defesa de direitos e a vigilância 

socioassistencial. (PNAS, 2004) 

5 
Pobreza entendida como uma das expressões da questão social. 
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Revolução industrial no acirramento das diferenças entre acesso à riqueza distribuída, no 

conflito entre capital e trabalho. De acordo com Iamamoto (1991, p 77) questão social: 

 

não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operaria e de seu ingresso no cenário politico da sociedade, exigindo seu 

reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 

manifestação, no cotidiano da vida social, da contratação entre proletariado e a 

burguesia... 

 

Percebemos que a caracterização da questão social se pontua nas expressões de 

desigualdade social, dentro de uma dada sociedade, com um determinado modo de 

produção social que se pauta na relação contraditória entre produção de riquezas, vinculada 

ao conflito entre capital e trabalho, onde se destaca o aumento da pobreza. 

Segundo Netto (2009, pg 17) entende-se por “questão social” o conjunto de 

problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária impôs no 

curso da constituição da sociedade capitalista. Segundo o autor está ligada ao conflito entre 

capital e trabalho.  

Vianna (1997, pg.12) aponta ainda que há um “esvaziamento do debate sobre a 

questão social no meio acadêmico”, agravando a retomada do conceito de pobreza como 

resultado de escolhas individuais. Este conceito de pobreza reforça a crença na meritocracia 

como capacidade individual de superação da pobreza, tendo na focalização o discurso do 

empoderamento e desenvolvimento de autonomia como possibilidade de emancipação, 

como se a cidadania fosse uma conquista individual. “A cidadania não pode ser produzida e 

distribuída como vestimenta para cobrir indivíduos desnudados pela precariedade.” (Vianna, 

1997, pg. 08). 

As manifestações da “questão social” foram postas ao Estado, que chamado a 

intervir como articulador dos interesses do capital, acatou algumas reivindicações 

promovendo um consenso entre as classes, levando ao fortalecimento das organizações 

dos trabalhadores, legitimando-os e reforçando o modelo democrático. Este Estado 

estruturou serviços para atender a população mais vulnerabilizada garantindo padrões 

mínimos de atenção as necessidades sociais.  

Segundo Netto (2009, pg 26) o Estado foi capturado pela lógica do capital 

monopolista, ele é funcional a este garantindo a reprodução da força de trabalho. O Estado 

controla e garante sua preservação dos trabalhadores ativos e inativos, mantendo-os 

disponíveis ao ciclo produtivo. O autor afirma papel do Estado burguês no capitalismo 

monopolista, que “converte” a “questão social” em problema social, restituindo o cunho 
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individualista, transformando-os em problemas de pessoas, atualmente denominadas de 

vulnerabilidade social. Desta forma, os aspectos históricos e sociais da questão social 

deixam de se caracterizar como públicos estruturais e passam para o âmbito privado. (Netto, 

2009 pg 36). Assim, os indivíduos passam a ser responsáveis pelas mazelas, problemas 

sociais, vulnerabilidades sociais, que lhe acometem. Para a solução de seus problemas 

deve buscar resposta no mercado, na rede comunitária e ou familiar, passando a ser o 

responsável pelo autocuidado. 

O capital a fim de garantir a máxima acumulação/exploração, delega proteção aos 

trabalhadores ao Estado que atua de forma a desconsiderar as causas estruturais da 

realidade que assola o país, onde, segundo pesquisas do Instituto OXFAN (2016), “1% mais 

rico da população mundial detém mais riquezas atualmente do que todo o resto do mundo 

junto”. As desigualdades entre pobres e ricos continua a crescer diariamente, chamando 

atenção quanto a necessidade de intervenção nas expressões da “questão social”. 

No Brasil, a carta constitucional de 1988 trouxe elementos importantes na 

perspectiva da implementação de direitos sociais a todos os cidadãos, quando até então 

somente os empregados estáveis tinham alguma proteção, valorizando ainda a participação 

e controle social, buscando a universalização e acesso ao direito, entre outros. A 

Constituição cidadã estabeleceu possibilidades de acesso aos direitos sociais, como 

resultado da luta e conquista dos movimentos populares que acreditavam no modelo de 

democracia descentralizada e participativa. No entanto, no mesmo período, os preceitos 

constitucionais foram atropelados pelo ideário neoliberal, que impõe a lógica da privatização 

em detrimento dos direitos sociais como responsabilidade estatal. 

No atual modelo burocrático de gestão há o forjamento da meritocracia como solução 

individual à pobreza, o Estado desconsidera o consenso adquirido na constituição federal 

sob o direito e criminaliza quem necessita das políticas públicas.  

 

As medidas postas em prática são reducionistas, voltadas primordialmente para 

situações extremas, com alto grau de seletividade e focalização, direcionadas à 

miséria e à pobreza absoluta, que não impactam de forma significativa os níveis de 

desigualdade social persistentes em nosso país. (Raichelis, 2013 pg 618) 

 

 

Não há postos de trabalhos para todos e não há qualificação para todos na 

sociedade atual. “A lucratividade neoliberal, por meio da feroz competitividade, só faz 

aumentar o número de descartáveis” (PEREIRA, 2014, pg 462), ou seja, somente os 

„escolhidos‟, privilegiados terão acesso ao trabalho. 
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3. Política de Assistência Social – o papel da vigilância socioassistencial  no 

mapeamento das expressões da questão social 

 

Na política de assistência social, há o reconhecimento do direito como princípio 

fundante da política, nunca chegou a se realizar, esta política “é, por excelência, algum tipo 

de ação voltada para os excluídos (os pobres) e, por definição, focalizadas” (VIANNA, 1997 

pg. 06). A autora chama a atenção para a polarização entre a focalização e universalização 

do modelo brasileiro, apontando a naturalização do modelo da proteção ofertada, voltada 

aos mais pobres, que individualiza e responsabiliza cada um pela sua situação.  

As políticas sociais servem mais para o processo de acumulação do capital, observa-

se a tendências a privatização da proteção social, o Estado mantém serviços mínimos com 

alto grau de seletividade. Para os que necessitam de serviços e não se enquadram no 

padrão do público atendido o mercado está repleto de opções com variados padrões de 

qualidade. 

A ausência de sistema protetivo universal e completo para reverter e minimizar os 

reflexos da “questão social”, proporciona o aumento de sua dimensão. Como resposta do 

Estado  a “questão social”, temos a “refilantropização” como padrão de proteção social: 

 

Em síntese, tudo indica que, no caso brasileiro, as políticas sociais que 

historicamente tem-se caracterizado pela subordinação à matriz conservadora, 

oligárquica e patrimonialista que emoldura a história econômica e social do país 

tenderão neste quadro de regressão de direitos a acentuar seu perfil assistencialista e 

clientelista, no perverso processo de transformar em favor o que é direito 

(YAZBEK, 2001, p.38). 

 

 

 A volta ao conservadorismo e a “refilantropização” dos direitos atribuem aos 

indivíduos a culpabilização da pobreza, que passa a ser tratado como problemas de 

indivíduos que estão desviados do seu papel central de trabalhador e consumidor. Assim, os  

movimentos sociais são combatidos por força policial, deixando de ter espaço como parte do 

processo democrático de participação e reivindicação. O Estado, cooptado pela burguesia 

garante as demandas do capital e criminaliza a pobreza. (Wacquant, 2006) 

Siqueira (2013) analiza o trato da pobreza  na tradição liberal e na racionalidade pós- 

moderna e demonstra, que a pobreza é vinculada diretamente à Lei Geral de Acumulação 

Capitalista, onde Marx (1996) explica que a pauperização da classe trabalhadora compõe a 

logica perversa do modo de produção capitalista. 
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O pauperismo constitui o asilo para o inválido do exercito ativo dos trabalhadores e 

o peso morte do exercito industrial de reserva, Sua produção está incluida na 

produção da superpopulação relativa, sua necessidade na necessidade dela, e ambos 

constituem uma condição de existência da produção capitalista e do 

desenvolvimento da riqueza. Ele pertence ao faux frais da produção capitalista que, 

no entanto, o capital sabe transferir em grande parte de si mesmo para os ombros da 

classe trabalhadora e da pequena classe média. (MARX, 1996, p. 273) 

 

Podemos aferir, fundamentados na análise de Siqueira, que a visão de pobreza 

contida na regulamentação da política de assistencia social brasileira vincula-se à noção de 

“risco e vulnerabilidade, a partir das abordagens de Castel, Souza Santos e Guidens – 

conceitos não coincidentemente também promovidos pelo banco mundial e Cepal” 

(SIQUEIRA, 2013,p. 245). 

Transformar o pobre em cidadão (através da inserção no mundo do trabalho), torna-

se tarefa difícil, que esbarra na herança perversa de uma pobreza persistente e 

naturalizada, em uma sociedade cada vez mais desigual que, mesmo com o aumento visível 

da pobreza, “não instaura o debate público sobre a justiça e a igualdade, pondo em foco as 

iniqüidades inscritas na trama social.” (TELLES, 1999. pg.18-19). 

Uma retomada analítica dessas políticas sociais, revela sua direção compensatória e 

seletiva, centrada em situações limites em termos de sobrevivência e seu direcionamento 

aos mais pobres dos pobres, incapazes de competir no mercado. Nesse sentido as políticas 

acabam sendo o lugar dos não direitos e da não cidadania lugar a que o indivíduo tem 

acesso, não por sua condição de cidadania, mas pela prova de que dela está excluído.  

Sposati (2013) analisando a atual proteção social ofertada pelo conjunto de serviços 

socioassistencial aos pobres e desempregados, afirma que   

A desproteção social na sociedade de mercado se transmuta em renda, mais ainda, 

em per capita, ou, dito em outros termos, em condição de acesso ao consumo. Essa é 

uma situação de tensão entre obter segurança de renda e sobreviver em uma 

sociedade onde a mercadoria exige capacidade de consumo no mercado (SPOSATI, 

2013, pag. 664) 

 

O Estado passa então, à defesa de alternativas para a proteção social envolvendo a 

família, as organizações sociais e a “rede filantrópica de solidariedade social”, abdicando de 

políticas universais ancoradas no direito de cidadania, que nunca conhecemos efetivamente.  

Essa proteção social residual, focalizada e seletiva, necessita identificação e 

localização daqueles que tem direito a proteção social não contributiva, assim a vigilância 

socioassistencial, se encarrega de identificar e selecionar o público potencial dos serviços e 

benefícios socioassistenciais. 
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De acordo com o caderno de orientações técnicas da Vigilância Socioassistencial, 

“objetiva detectar e compreender as situações de precarização e de agravamento das 

vulnerabilidades que afetam os territórios e os cidadãos, prejudicando e pondo em 

risco sua sobrevivência, dignidade, autonomia e socialização. Deve buscar conhecer 

a realidade específica das famílias e as condições concretas do lugar onde elas 

vivem e, para isso, é fundamental conjugar a utilização de dados e informações 

estatísticas e a criação de formas de apropriação dos conhecimentos produzidos 

pelas equipes dos serviços socioassistenciais, que estabelecem a relação viva e 

cotidiana com os sujeitos nos territórios.” (MDS, 2012)  

 

Assim sendo, a vigilância socioassistencial faz o mapeamento das expressões da 

questão social, pautando-se em sistemas de informação, de monitoramento e avaliação, 

utilizando indicadores sociais oficiais, permitindo mensurar a demanda e a cobertura para 

efetivar a proteção social, subsidiar o planejamento territorial e da política de assistência 

social.  

 

4. Indicadores Sociais – índices e métricas das expressões da “questão social” 

enquanto manifestações da pobreza 

O Estado brasileiro detém o controle e as tecnologias para apresentação de 

indicadores que retratam as expressões da “questão social” enquanto manifestações da 

pobreza. Os índices desenhados artificialmente, apresentam um Brasil mais “igualitário” do 

que realmente é. A manipulação de dados e a divergência entre os órgãos de pesquisa, a 

diversidade de medidas e as escolhas de referência apontam a manipulação para reduzir a 

pobreza e “libertar”, estatisticamente, um contingente das formas mais extremas e 

degradadas da pobreza, a indigência. Os números se distanciam da realidade, criando um 

panorama idealizado e irreal, omitindo a expansão real da pobreza. Essa maquiagem nos 

números alavanca o consenso e manipulação para crescente acumulação capitalista.  

Como fonte de indicadores mais conhecidos no Brasil temos o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Pesquisa e Estatística) e seus produtos e pesquisas, que apresenta uma leitura 

da realidade brasileira através do censo demográfico que é realizado a cada dez anos. O 

censo coleta informações de todos os municípios e domicílios do país, observando os dados 

de infraestrutura e pessoas.  

O Estado do Paraná conta com instituto próprio de pesquisa, o IPARDES (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), os dois institutos divergem em seus 

resultados sobre pobreza no Estado. Para o IPARDES (2010), o Estado do Paraná tem o 

índice de taxa de pobreza 6,46%, enquanto Londrina apresenta 3,27% e a capital 1,73%. 

Para o IBGE no Mapa da pobreza e da desigualdade dos municípios brasileiros (2003), o 

estado do Paraná apresenta  de incidência de pobreza de 39,07%, enquanto o município de 
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Londrina tem o índice de pobreza de 36,49% e a capital apresenta o índice de 31,71%.  

Podemos observar a divergência e a necessidade de reduzir artificialmente os 

índices, usando critérios técnicos burocráticos e consequentemente redução da demanda 

para a proteção social. Estes índices regulam e controlam os repasses financeiros para 

manutenção e ampliação da rede de serviços socioassistenciais nos municípios, criam 

métricas de programas sociais e indicam as metas e percentual da população a ser inserida 

em benefícios.  

Outra fonte de dados significativa para reconhecimento, identificação e localização 

das pessoas em situação de pobreza é o Cadastro Único para Programas Federais, que 

representa a porta de entrada para os serviços e benefícios federais, tais como o Programa 

Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Benefício de Prestação Continuada entre outros. 

Assim, a população demandatária das políticas públicas seja de transferência de renda e 

outras têm obrigatoriamente que estar inscrita no cadastro único.  Entre os indicadores mais 

usados, estão: ciclo de vida, composição familiar, condições habitacionais, condição de 

saúde, acesso a educação ou formação profissional, vínculos familiares ou comunitários, 

infraestrutura territorial, indicadores relacionais, tais como abandono e monoparentalidade, 

entre outros.  

Desta forma os indicadores apontados nos sistemas de informação e aplicativos 

permitem inserir ou excluir as pessoas dos serviços e benefícios. Oportuniza a seleção 

focada em indicadores, deixando os números falarem e mapearem pela realidade, 

configurando-se como o real. Esta seleção desconsidera o contexto estrutural da pobreza. 

Os números substituem a realidade, mas uma realidade que não é exatamente a que temos, 

uma nova e formatada e calculada para mostrar um país mais humano e justo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise nos leva a concluir que o sistema de proteção social no Brasil, muito 

embora esteja positivado como direito não contributivo a todos que dele necessitarem, 

diante da análise dos indicadores sociais utilizados pelos institutos de pesquisa e programas 

sociais federais, caracteriza-se pela seletividade criando métricas de inserção de seus 

usuários.  Assim sendo, as medidas das expressões da questão social têm sido utilizadas 

para o controle da pobreza e as políticas de proteção tem passado pelo processo de 

privatização, refilantropização e responsabilização da população destinatária no 

enfrentamento das situações de privação do acesso aos direitos básicos de sobrevivência. 

Além disso, a manipulação de dados e a divergência entre os órgãos de pesquisa, a 
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diversidade de medidas e as escolhas de referência apontam a manipulação para reduzir a 

pobreza. 

Desta forma, as tecnologias corroboram com a função do capitalismo no controle das 

pessoas e de suas vulnerabilidades, fazendo a seletividade de forma „imparcial‟ e 

focalizando nos mais pobres. Não considera estas situações como desproteções e 

responsabilidade da ausência do Estado na prestação dos serviços ou na divisão das 

riquezas socialmente construídas, atribui-se aos sistemas e seus indicadores as decisões de 

inserção ou exclusão na proteção afiançada pelo Estado. 

Tendo o aparato tecnológico a seu dispor o Estado, cumprindo os preceitos da 

seletividade e focalização na proteção social, abandona os preceitos legais do acesso e 

passa a segmentar e extrair dentre os pobres os mais pobres como alvo da proteção social, 

que devem comprovar a necessidade de proteção social pautada na sua incapacidade de 

enfrentar as adversidades da vida, se autocuidar ou de adquirir no mercado os elementos 

necessários  

Uma estratégia importante é envolver outros sujeitos na luta de resistência, como por 

exemplo os profissionais, conselhos deliberativos e os movimentos sociais na denúncia em 

relação a possibilidade de manipulação dos dados pelos aparatos tecnológicos.  
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