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“Eu sei, sei cansa 
Quem morre ao fim do mês 
Nossa grana ou nossa esperança? 
Delírio é equilibro 
Entre o nosso martírio e nossa fé” 

(Emicida) 
  



LIMA, Stephane Atamanczuk. Proteção Social e Pandemia da Covid-19: um olhar 
sobre o acesso a benefícios socioassistenciais no município de Londrina. 2021. 78 
páginas. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Serviço Social – Centro de 
Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

RESUMO 

O presente trabalho tem como tema a proteção social durante a pandemia da Covid-

19 enquanto exigência da condição de desigualdade social vivenciada em forma de 

precariedade pela classe trabalhadora em um momento de evidente desmonte das 

políticas públicas e como objeto a proteção social via benefícios socioassistenciais no 

primeiro ano da pandemia da Covid-19 do município de Londrina.  Com o objetivo de 

compreender a proteção social via benefícios socioassistenciais no primeiro ano da 

pandemia da Covid-19 do município de Londrina, o trabalho é apresentado em três 

capítulos, iniciando por uma contextualização da desigualdade social no Brasil, 

seguido de pontuações sobre a política de Assistência Social e, por fim, da proteção 

social em Londrina durante a pandemia. Para tanto, realizamos uma revisão 

bibliográfica e pesquisa quantitativa e qualitativa por meio de dados de fonte 

secundária. Os dados utilizados na pesquisa estão organizados por meio de 

categorias de análise, sendo que a primeira categoria apresenta um conjunto de 

características da população usuária dos benefícios em Londrina, como escolaridade, 

ocupação, renda, raça e gênero, e a segunda traz dados referente aos benefícios 

socioassistenciais acessados, bem como referente ao Auxílio Emergencial. É possível 

apreender que o município de Londrina viabilizou o acesso a benefícios eventuais 

para a subsistência da população de forma insuficiente, as demandas não foram 

supridas em sua totalidade, principalmente se observado o corte orçamentário 

realizado em 2021, que excluiu algumas famílias do acesso aos benefícios.  

Palavras chaves: Proteção social; Assistência Social; Covid-19; Benefícios.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIMA, Stephane Atamanczuk de. Covid-19 Social Protection And Pandemic: A look 
at access to social assistance benefits in the municipality of Londrina. 2021. 78 pages. 
Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Serviço Social – Centro de Estudos 
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ABSTRACT 

The present work has as its theme the social protection during the Covid-19 pandemic 
as a requirement of the condition of social inequality experienced in the form of 
precariousness by the working class at a time of evident dismantling of public policies 
and as an object the social protection via social assistance benefits in the first year of 
the Covid-19 pandemic in the city of Londrina. In order to understand social protection 
via social assistance benefits in the first year of the Covid-19 pandemic in the city of 
Londrina, the work is presented in three chapters, starting with a contextualization of 
social inequality in Brazil, followed by scores on the policy of Social Assistance and, 
finally, social protection in Londrina during the pandemic. Therefore, we carried out a 
literature review and quantitative and qualitative research using secondary source 
data. The data used in the research are organized by analysis categories, with the first 
category presenting a set of characteristics of the population that uses the benefits in 
Londrina, such as education, occupation, income, race and gender, and the second 
brings data related to social assistance benefits accessed, as well as regarding 
emergency assistance. It is possible to apprehend that the municipality of Londrina 
provided insufficient access to eventual benefits for the population's subsistence, the 
demands were not met in their entirety, especially if we observe the budget cut made 
in 2021, which excluded some families from accessing the benefits. 
 
 
Key-words: Social protection; Social assistance; Covid-19; Benefits. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O tema deste trabalho surgiu durante nossa participação no projeto de pesquisa 

“Desigualdade Social em Londrina” e das observações realizada durante o estágio no 

Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário de Londrina, cuja os 

atendimentos revelavam aspectos da desigualdade social vivenciada pela população 

usuária atendida no Serviço Social da instituição.  

Também contribuiu para o interesse à aproximação da temática as aulas 

ministradas durante o curso de graduação em Serviço Social, que nos levaram a 

pesquisar dados da realidade da população e nos aproximarmos da teoria em relação 

a desigualdade social e pobreza, além da vivência no Centro Acadêmico de Serviço 

Social, ocupando a representação estudantil no colegiado e departamento do curso, 

permitindo uma aproximação, ainda que pequena, da realidade dos estudantes do 

curso. 

As vivencias diante do cenário atual da pandemia da Covid-19 contribuiu para 

a delimitação do objeto de estudo e para o recorte temporal para a realização desta 

pesquisa. A contribuição partiu tanto por experiências pessoais, onde aspectos da 

realidade foram alterados e algumas fragilidades socioeconômicas agravadas por 

essa conjuntura, tanto por noticiários, estudos e acesso a informação do agravamento 

das condições de vulnerabilidade de muitas famílias/indivíduos durante o referido 

período, onde é possível observar que, com  a pandemia da covid-19, os processos 

de empobrecimento de uns e enriquecimento de outro se intensificaram, o que 

desperta questionamentos e a necessidade de uma melhor compreensão. 

Frente a esta conjuntura, considerando que a desigualdade social gera 

desproteção e que na sociedade capitalista essa desproteção é enfrentada também 

por políticas sociais a fim de amenizar as contradições inerente ao sistema, e que 

durante a pandemia da Covid 19, parcela significativa da população se viu  ainda mais 

desprotegida, o que fez com que os diferentes entes federativos se vissem obrigados 

a efetivarem alguma proteção social viabilizando acesso a benefícios para 

sobrevivência da população, estabelecemos como objeto deste trabalho a proteção 

social via benefícios socioassistenciais no primeiro ano da pandemia do covi19 do 

município de Londrina. Temos como objetivo geral compreender a proteção social via 

benefícios socioassistenciais no primeiro ano da pandemia da Covid-19 do município 



14 
 

de Londrina e como objetivos específicos: Identificar aspectos da configuração da 

desigualdade social na sociedade brasileira; contextualizar a política de Assistência 

Social e a proteção social no Brasil durante a pandemia; apresentar dados referentes 

a proteção social em Londrina durante a pandemia. 

Em relação aos procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, em um primeiro momento realizamos uma 

revisão bibliográfica sobre a temática, nos fundamentando principalmente em autores 

como Karl Marx, Maria Carmelita Yazbek, José Paulo Netto, entre outros autores. Em 

seguida, realizamos uma pesquisa de fonte secundária, trabalhando com dados 

quantitativos, já que a metodologia quantitativa “adequa-se a aprofundar a 

complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de grupos 

mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos 

intensamente” (MINAYO, 1993. P. 247). 

No entanto, para além da metodologia quantitativa, também se faz necessária 

uma observação qualitativa frente ao estudo realizado, tendo em vista que o conjunto 

de dados qualitativos e quantitativos não se opõem, mas sim “se complementam, pois 

a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia”. (MINAYO, 1993. P. 247). 

 Para a realização da pesquisa, utilizamos dados acessados em documentos 

oficiais realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade de 

Londrina, como o “Diagnóstico Sócio territorial 2020: Reconhecimento dos territórios 

quanto à demanda e oferta de Proteção Social” (LONDRINA, 2021 a) e o documento 

“Impactos sociais da pandemia em londrina: Uma análise de 12 meses” (LONDRINA, 

2021 b), bem como dados disponibilizados em sites online como o Portal da 

Transparência da União e o Novo CAGED.   

 Após a leitura minuciosa dos documentos, os dados foram trabalhados, e 

organizados em formas de gráficos e tabelas e em seguida, com o intuito de alcançar 

nossos objetivos, separamos os gráficos em 2 categorias de análise. Essa escolha de 

analisar por categoria se deu baseada em Minayo (2001 p. 47) que nos coloca que 

A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange 
elementos ou aspectos com características comuns ou que se 
relacionam entre si. Essa palavra está ligada à ideia de classe ou série. 
As categorias são empregadas para se estabelecer classificações. 
Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, ideias 
ou expressões em tomo de um conceito capaz de abranger tudo isso. 
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Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em 
qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa 

 

A primeira de análise se refere aos dados do perfil dos usuários que tiveram 

seus atendimentos registrados no IRSAS durante o período estudado (março de 2020 

a março de 2021) e a segunda categoria se refere aos benefícios socioassistenciais 

concedidos durante a pandemia no município de londrina. 

O presente trabalho se dispõe em três capítulos. No primeiro capítulo, nos 

aproximamos de discussões frente a organização da sociedade capitalista, 

estabelecendo um olhar crítico referente a desigualdade social e a pobreza, 

apontando aspectos da sociedade atual que expressam e agravam esta desigualdade, 

como o desemprego e o aumento do trabalho informal, realizando uma breve 

contextualização referente a conjuntura pandêmica.  

No segundo capítulo, realizamos considerações sobre a política de assistência 

social, pontuando as conquistas após 1988, com a Constituição Federal, e sua 

organização atual, dando destaque aos benefícios reconhecidos na LOAS e 

efetivados pelo SUAS enquanto medidas de proteção social. Traremos uma discussão 

sobre auxilio emergencial por entendermos não só como uma necessária proteção 

nesse momento de pandemia, mas também entendo que sua alocação fora da Política 

de Assistência Social se estabelece enquanto uma opção do governo federal de 

desmonte e negação de direitos  

 No terceiro capítulo desenvolvemos a análise frente aos dados referente a 

população que teve seu atendimento registrado na base de dados do sistema IRSAS 

(Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social) da cidade de Londrina 

durante o período pandêmico, sendo possível observar, disposto em categorias de 

análise, informações referentes ao perfil da população atendida e aos benefícios 

concedidos durante o período referido. 

Em seguida, apresentamos nossas considerações finais e as referências.  

 

2. DESIGUALDADE SOCIAL E PANDEMIA DA COVID19 NO BRASIL  
 

Caminhar para apreender o processo que efetiva e sustenta a desigualdade em 

nosso pais é tarefa complexa. O senso comum já absorveu que existem pobres e 

ricos, pessoas que vivem no luxo e pessoas que passam fome. Situações de extrema 
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miséria podem ser observadas cotidianamente nas ruas das grandes cidades, porém 

a presença da população moradora de rua não causa mais espanto, mas sim, por 

vezes, asco e medo. 

Esse cenário de extremos está cada vez mais banalizado e vem acompanhado 

de uma ideia de culpabilização; o indivíduo é responsabilizado por sua condição de 

vida, independente das condições materiais presentes na sociedade. Há o 

entendimento majoritário do senso comum que homens e mulheres são livres para 

fazer escolhas independentes da sua condição de classe - sua condição financeira, 

de escolaridade, de moradia, alimentação – entre outros aspectos como os de raça e 

gênero.  

Pontuamos também, para iniciar esta pesquisa, que é possível observar que a 

pandemia da Covid-19 vem deixando marcas em vários aspectos para além dos 

relacionados a saúde, inclusive no acirramento da desigualdade social, agravando as 

condições socioeconômicas desfavoráveis daqueles que já apresentavam algum nível 

de vulnerabilidade. A partir dessas primeiras reflexões, trazemos também 

aproximações a desigualdade social no brasil e situamos como toda essa realidade 

desigual é impactada pela pandemia do Covid-19 durante o estudo. 

Na tentativa de superar entendimentos superficiais sobre a desigualdade, no 

presente capítulo, iniciamos nossas considerações trazendo aproximações à 

dinâmica da ordem capitalista, para então compreendermos como estes aspectos 

contribuem para a permanência da desigualdade nos tempos atuais. Para tanto nos 

fundamentamos em autores como Karl Marx e autores que dialogam com suas obras.  

 

2.1.  ENTENDENDO A DESIGUALDADE SOCIAL NO CONTEXTO DA SOCIEDADE 

CAPITALISTA 

 

 Ao olharmos para história das sociedades, podemos perceber que sempre 

houveram “carências”, de fato alguns tinham acesso a melhores condições de vida 

que outros, no entanto é necessário diferenciarmos essas desigualdades das 

desigualdades vivenciadas hoje no que diz respeito acesso a condições de vida.  

No passado a humanidade não era capaz de produzir em quantidade suficiente 

para atender a todos devido a defasagem de equipamentos e conhecimentos que não 

permitiam uma produção mais ágil e em larga escala.  Diante da escassez o que 

prevalecia era a “lei do mais forte”. A igualdade entre os homens não era pensada, 
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sendo improvável uma igualdade social, as desigualdades podiam ser explicadas por 

essa incapacidade real de suprir a necessidade de todos.  

Compreendemos que, durante o processo histórico, a distribuição da produção 

poderia ter seguido outros critérios mais equitativos, mas não travaremos a discussão 

desse aspecto durante a produção deste trabalho. O que de fato que nos interessa 

nesse momento é evidenciar que hoje há condições de produção suficiente para 

garantir a todos condições materiais, uma vez que a humanidade tem aprimorado 

conhecimentos em relação a transformação da natureza ao seu favor, mesmo assim 

a desigualdade prevalece. 

Um exemplo onde isso pode ser facilmente notado é observar os avanços 

diversos na agricultura, com equipamentos extremamente modernos, que permitem 

agilidade e acúmulo na produção. Esse avanço não gerou acesso a alimentos à toda 

população, ao contrário, como grande parte da mão de obra humana no campo foi 

substituída por máquinas que garantem a produção em larga escala, trabalhadores 

perderam emprego e fonte de renda.  Outro exemplo mais recente desse movimento 

de transformação é a tecnologia, que cada vez mais avança, criando possibilidades 

de comunicação, de produção, de educação, cultura entre outros, mas que permanece 

fora do alcance de muitos.  

De acordo com Braga (2016), a partir desses avanços, haveria possibilidade de 

garantia de vida digna para todos. Hoje os seres humanos possuem enorme acúmulo 

material e intelectual capaz de superar os obstáculos para a produção em massa. Isso 

seria, de fato, uma transformação positiva se não fossem os deméritos que seguem 

essa conquista, como a persistência e aumento da violência, da fome, de moradias 

em condições precárias, do subemprego, da degradação do meio ambiente etc.  

Embora existam condições para a distribuição da riqueza e dos avanços 

tecnológicos que possibilitariam condições de vida (alimentação adequada, educação 

e saúde de qualidade, garantia de lazer etc.), isso não é realizado. Permanecemos 

com o enriquecimento de alguns e o aumento da pobreza de outros. 

 Considerando então que na contemporaneidade o homem é capaz de produzir 

para alimentar a todos, mas o que permanece é a distribuição desigual das riquezas, 

que mantem grande parte da população e condição de pobreza, podemos pautar que 

a desigualdade é uma escolha social. Escolha esta que sustenta um modo de produzir 

e viver em sociedade, que banaliza a própria existência da desigualdade e se 

expressa de forma mais ou menos intensa nas diferentes partes do mundo.  
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A desigualdade estrutural tem raízes históricas e está relacionada com a forma 

que a cumulação e distribuição dos lucros se efetiva nos países. Nesse sentido, para 

entendermos esse processo que impõe à maioria da população uma situação de 

privação de acesso a bens e serviços, precisamos pontuar que a acumulação 

capitalista é resultante do processo de exploração da força de trabalho realizada pela 

burguesia, ou seja, pelos proprietários dos meios de produção, com o objetivo de 

reproduzir amplamente o capital. 

No passado, a pobreza era ligada à condição de servidão ou 
escravidão, ou seja, da falta de liberdade. Com as revoluções 
burguesas na Europa que se industrializava, os trabalhadores passam 
a ser livres, nesse sentido, mas agora presos à necessidade de vender 
sua força vital em troca de meios de sobrevivência. Então há uma 
contradição central na questão social moderna, onde liberdade e 
exploração andam de mãos dadas, gerando e precisando da 
desigualdade para se reproduzir. (CARVALHO, 2018 P. 348) 
 

Ou seja, por mais que não estejamos mais vivendo em uma sociedade 

escravocrata, onde as pessoas não tinham direito à liberdade, eram obrigadas a 

fornecerem sua força de trabalho aos seus proprietários e, caso não o fizessem de 

forma satisfatória, eram punidos severamente, a liberdade instituída com o capitalismo 

se aprisiona nas diferenças entre as classes. A classe trabalhadora tem a necessidade 

de vender sua força de trabalho para a sua subsistência e mesmo assim permanece 

sujeita a conviver com a pobreza e a desigualdade social. 

O sistema de produção em que estamos inseridos é movido pela acumulação 

do capital, produzida por meio da exploração da força de trabalho daqueles que 

necessitam vendê-la para sobreviver, gerando lucro ao capitalista. Para 

compreendermos minimamente como esse lucro é gerado, podemos olhar para o que 

Marx define como mais-valia ou mais-valor, que pode ser classificado como absoluto 

e relativo. Em O Capital (2013), Marx coloca que o mais-valor se faz presente quando 

o tempo em que o trabalhador exerce sua função é suficiente para produzir além do 

que ele recebe. Esse período do trabalho, 

[...] em que o trabalhador trabalha além dos limites do trabalho 
necessário, custa-lhe, de certo, trabalho, dispêndio de força de 
trabalho, porém não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele 
gera mais-valor, que, para o capitalista, tem todo o charme de uma 
criação a partir do nada. A essa arte da jornada de trabalho denomino 
tempo de trabalho excedente [Surplusarbeitszeit], e ao trabalho nela 
despendido denomino mais-trabalho [Mehrarbeit] (surplus labour). Do 
mesmo modo como, para a compreensão do valor em geral, é 
indispensável entendê-lo como mero coágulo de tempo de trabalho, 
como simples trabalho objetivado, é igualmente indispensável para a 
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compreensão do mais-valor entendê-lo como mero coágulo de tempo 
de trabalho excedente, como simples mais-trabalho objetivado. O que 
diferencia as várias formações econômicas da sociedade, por 
exemplo, a sociedade da escravatura daquela do trabalho assalariado, 
é apenas a forma pela qual esse mais-trabalho é extraído do produtor 
imediato, do trabalhador. (MARX, Karl. 2013 P. 213) 

 

É, portanto, no momento em que o trabalhador produz uma quantidade de 

mercadoria equivalente a um valor superior ao que ele receberá em troca que se gera 

o mais valor, esse excedente gera o lucro que favorece a acumulação capitalista.  

Para Marx (2013) é possível distinguir o mais-valor absoluto e o mais- valor 

relativo. O mais-valor absoluto consiste na “extensão da jornada de trabalho além do 

ponto em que o trabalhador teria produzido apenas um equivalente do valor de sua 

força de trabalho, acompanhada da apropriação desse mais-trabalho pelo capital” 

(MARX, Karl. 2013 p. 383). Já referente ao mais-valor relativo, Marx coloca que: 

Ao prolongamento do mais-trabalho corresponderia o encurtamento 
do trabalho necessário, ou, em outras palavras, a parte do tempo de 
trabalho que o trabalhador até agora utilizava para si mesmo é 
convertida em tempo de trabalho para o capitalista. A mudança estaria 
não na duração da jornada de trabalho, mas em sua divisão em 
trabalho necessário e mais-trabalho[...]. Para aumentar a 
produtividade do trabalho, reduzir o valor da força de trabalho por meio 
da elevação da força produtiva do trabalho e, assim, encurtar parte da 
jornada de trabalho necessária para a reprodução desse valor, ele tem 
de revolucionar as condições técnicas e sociais do processo de 
trabalho, portanto, revolucionar o próprio modo de produção. 
 (MARX, Karl. 2013 p. 268 - 270)  
 

Ou seja, o mais-valor absoluto é aplicado com o aumento da jornada de 

trabalho e, consequentemente, da produção, enquanto o mais-valor relativo aumenta 

somente a produção, sem alterar a remuneração e o tempo de trabalho do trabalhador. 

Em ambos os casos, o beneficiado por essa maior produção é o próprio capitalista, 

que agora consegue explorar mais a mão de obra de seus empregados e, 

consequentemente, ter um lucro maior.           

Pereira (2013) explica que este (o mais-valor) é produzido pelo trabalhador, 

gerando capital adicional. Tal capital adicional é gerado constantemente por meio da 

exploração desse mais-valor, como um ciclo, dando a possibilidade de uma 

inesgotável acumulação do capital, desfavorecendo o trabalhador sujeito nesse 

processo, mantendo o sistema com seu objetivo de geração de lucro.  

O êxito desse mecanismo, considerado por Marx a força motriz da 
acumulação capitalista, exige a criação de um exército de reserva que, 
mediante a sua concorrência com os trabalhadores ativos no mercado 
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laboral, impedirá um equilíbrio entre o valor da força de trabalho e o 
valor do produto por ela realizado. Esse fato, aliado ao constante 
melhoramento da produção, graças à utilização de métodos e técnicas 
mais avançados e eficientes, provoca diretamente a piora das 
condições sociais dos trabalhadores. (PEREIRA, 2013 P. 39) 
 

Um ponto importante a se notar quando falamos de desigualdade social a partir 

de uma perspectiva crítica é que, para além da exploração daqueles que estão 

inseridos no mercado de trabalho, o capitalismo precisa manter o chamado exército 

industrial de reserva, ou seja, pessoas que estão em condição de trabalho, porém não 

encontram possibilidades no mercado. 

A acumulação capitalista produz constantemente, e na proporção de 
sua energia e seu volume, uma população trabalhadora adicional 
relativamente excedente, isto é, excessiva para as necessidades 
médias de valorização do capital e, portanto, supérflua. (MARX, Karl. 
2013 p. 461) 

 
Os trabalhadores excedentes são indispensáveis ao capitalismo, uma vez que 

a existência desses gera uma competição por empregos, permitindo assim ao 

capitalista remunerar os seus funcionários com salários cada vez menores, mesmo 

que tenha um lucro cada vez maior. Esses trabalhadores, ao disputarem as vagas 

disponíveis, acabam vendendo sua força de trabalho por valores que supram 

minimamente as necessidades de subsistência.  (CARVALHO, 2018) 

Mas se uma população trabalhadora excedente é um produto 
necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com 
base capitalista, essa superpopulação se converte, em contrapartida, 
em alavanca da acumulação capitalista, e até mesmo numa condição 
de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um 
exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de 
maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por sua própria 
conta. (MARX, Karl. 2013 p.462) 

 

Desta forma parte da classe trabalhadora estará sujeita com frequência a essa 

condição de exército industrial de reserva, visto que ter esse excedente de mão de 

obra é algo necessário ao capitalismo, já que acirra a disputa entre os próprios 

trabalhadores, facilitando a exploração e assim garantindo o lucro ao capital. Todo 

esse processo de acumulação de capital excedente e de manutenção do exército 

industrial de reserva e ainda de uma população que não tem condições de disputar o 

mercado de trabalho são processos que dão vida a desigualdade social. 

A magnitude relativa do exército industrial de reserva cresce, portanto, 
com as potências da riqueza, mas quanto maior esse exército de 
reserva em relação ao exército ativo, tanto maior a massa de 
superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão inversa do 
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suplício de seu trabalho e ainda quanto maior essa camada de lázaros 
da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior 
o pauperismo. Esta é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista. 
(MARX, 1989, p. 747). 

 
Partindo então do olhar sobre as relações capitalistas, podemos pontuar que a 

desigualdade é algo intrínseco e até mesmo necessário ao sistema. Na lógica 

capitalista, a acumulação sempre garantirá o processo de distanciamento econômico 

e social entre trabalhador e patrão. Deste fenômeno inerente ao capitalismo se 

depreendem outras situações vivenciadas por aqueles que não detém os modos de 

produção como a pobreza, a miséria e a chamada exclusão. 

O sistema de produção capitalista, centrado na expropriação e na 
exploração para garantir a mais valia, e a repartição injusta e desigual 
da renda nacional entre as classes sociais são responsáveis pela 
instituição de um processo excludente, gerador e reprodutor da 
pobreza, entendida enquanto fenômeno estrutural, complexo, de 
natureza multidimensional, relativo, não podendo ser considerada 
como mera insuficiência de renda. (SILVA. 2010 P. 157) 

  

O sistema capitalista prescinde da desigualdade para continuar sua existência. 

Como percebemos com nossos estudos até aqui, a acumulação capitalista depende 

da exploração, portanto a desigualdade não será eliminada desse modo de produção, 

mas ela pode ser enfrentada e diminuída.  

Existem de fato diferentes formas que expressam a desigualdade, podemos 

colocar que a desigualdade social é um fenômeno de caráter multidimensional, sendo 

construído por fatores econômico, social, cultural e político. Para Díaz (2007), é 

possível identificar diferentes aspectos para a compreensão da desigualdade, a autora 

pontua que a desigualdade econômica se relaciona a diferença de renda e capacidade 

de consumo tanto entre os indivíduos como entre as regiões e nações; a desigualdade 

política seria  a diferença com que são exercidos os direitos políticos e a forma com 

que se dá o acesso ao poder político; a desigualdade sociocultural, no entanto, levaria 

em conta as diferenças por etnia, ideologia, capital cultural, status social e gênero. 

Todas essas formas de desigualdade estão relacionadas entre si e revelam a 

complexidade do fenômeno.  

Para Diaz (2007), por mais que um determinado país, ou uma determinada 

região, seja rica, observando o acumulo de bens por meio do Produto Interno Bruto 

(PIB), por exemplo, a distribuição desigual desse montante gera a pobreza. Essa 

distribuição desigual é justificada por diferentes aspectos como por exemplo a posição 



22 
 

que o indivíduo ocupa no mercado de trabalho, se está ou não em um emprego formal, 

educação, e perfil pessoal. Mas de fato o acesso a riqueza ocorre, como vimos, para 

aqueles que detém a posse dos meios de produção, o que leva milhões à pobreza, 

nesse sentido tentaremos apreender no próximo item como a desigualdade e a 

pobreza se efetivam em nosso pais.  

 

2.2. DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL  
 

Quando falamos em desigualdade social é de suma importância ressaltar que 

sua análise pode ser feita por diferentes caminhos. Existem diferentes indicadores que 

podem ser usados para demonstrar quantitativamente a “concretude” da 

desigualdade. Entre esses sindicadores um frequentemente utilizado é o Índice de 

Gini. Esse instrumento foi criado pelo italiano Conrado Gini e é utilizado para mensurar 

o grau de concentração de renda em algum determinado grupo, apontando a 

discrepância entre os rendimentos dos mais ricos e os mais pobres em uma escala 

que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual (IPEA, 2004). 

De acordo com o Banco Mundial, o Brasil está situado como sendo um dos 

mais desiguais do mundo considerando a distribuição de renda entre a população 

(IBGE 2020 apud WORLD BANK, 2020).  

 

Tabela 1: Estimativas de índice de Gini com ano de referência da última informação 

disponível - Países selecionados a partir do ranqueamento do Gini. 

Ranking 

Menores desigualdades 

  

Ranking 

Maiores desigualdades 

Países 
Ano de 

referência 

Índice 
de 

Gini 
Países 

Ano de 
referência 

Índice 
de 

Gini 

1 Eslovênia 2017 0,242 155 Botsuana 2015 0,533 

2 
República 
Tcheca 

2017 0,249 156 Brasil 2018 0,539 

3 Bielorússia 2018 0,252 157 Moçambique 2014 0,540 

4 Eslováquia 2016 0,252 158 Suazilândia 2016 0,546 

5 Moldávia 2018 0,257 159 
República 
Centro-
Africana 

2008 0,562 

6 Ucrânia 2018 0,261 160 
São Tomé e 
Príncipe 

2017 0,563 

7 Azerbaijão 2005 0,266 161 Zâmbia 2015 0,571 

8 Islândia 2015 0,268 162 Suriname 1999 0,576 
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9 Noruega 2017 0,270 163 Namíbia 2015 0,591 

10 Bélgica 2017 0,274 164 África do Sul 2014 0,630 

Fonte: IBGE (2020)/DISTRIBUTION of income or consumption. In: WORLD BANK. World 
development indicators. Washington, DC, [2020]. tab. 1.3. Disponível em: 
http://wdi.worldbank.org/table.  

 
Observamos na tabela acima que as bases de dados dos países não são 

atualizadas com a mesma frequência, mas, independentemente do período de 

atualização desses dados, o Brasil apresenta uma colocação extremamente distante 

dos primeiros colocados. Apesar da importância dessa medida, compreender a 

desigualdade social vai além de olhar somente para esses números. Embora de 

extrema relevância a perspectiva quantitativa, nossa percepção não pode se encerrar 

nela, mas deve também capturar as variáveis que perpassam a desigualdade 

enquanto fenômeno social. 

A desigualdade social no Brasil, como em diferentes países da América Latina, 

não é uma questão nova. Ao contrário, embora o fenômeno tenha sido agravado no 

continente com a hegemonia dos ditames neoliberais, é fato que a desigualdade social 

é estrutural. (MARSIGLIA, R. M. G.; SILVEIRA, C.; CARNEIRO JUNIOR, N. 2005).  

Esse fenômeno vem nos acompanhando em diversos momentos, impregnando 

nossa história com crescentes desigualdades tanto econômicas quanto políticas e 

socioculturais. Durante o século XVI, havia uma subordinação da sociedade latino-

americana à condição de colônia portuguesa e espanhola. Contribuindo com a 

ampliação da desigualdade, essa colonização participou do processo de criação do 

mercado mundial capitalista e, consequentemente, das diferentes formas de 

exploração em que os nativos da região eram submetidos (DÍAZ, 2007). 

[...] a desigualdade na América Latina, desde o começo, esteve ligada 
à distribuição de ativos e recursos naturais, especificamente no modo 
como estes foram inicialmente repartidos, e nas estruturas de 
propriedade, o que foi possível graças à institucionalidade imposta 
durante o período colonial. Os colonizadores europeus configuraram 
instituições políticas para obter e ampliar seus privilégios e, desse 
modo, exercer domínio sobre os colonizados. Assim, estabeleceram 
as regras que lhes deram acesso legítimo ao uso da terra, ao controle 

político e à administração do trabalho. (DÍAZ, 2007 p. 146/147). 
 

Compreendemos então que a desigualdade social no Brasil e em toda a 

América Latina é algo constantemente presente, iniciada no século XVI. Os nativos 

que ocupavam esse espaço no qual estamos atualmente inseridos foram submetidos 

ao domínio dos que os colonizavam, perdendo seus territórios, sua liberdade, cultura 
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etc. Foi, desde o início, uma disputa desleal e desigual, o que reflete em aspectos da 

atualidade. Apesar da importância inegável de contextualização histórica, neste 

trabalho não nos atentaremos em realizar um caminho histórico extenso a respeito da 

desigualdade no nosso país, portanto realizamos aqui um recorte temporal mais 

próximo da nossa realidade atual.  

No Brasil, quando se fala em índices de desigualdade social, ainda temos 

números elevados, por mais que nosso pais estivesse, desde 1980, entre as maiores 

nações quando nos referimos a geração de riqueza.  Santos (2019) aponta, utilizando 

dados do IBGE, que houve um crescimento do trabalho informal no Brasil em 2017, 

onde dois a cada cinco brasileiros estavam em ocupações informais. Retrata também 

sobre o aumento do desemprego, afirmando que de acordo com dados do IBGE de 

2018, 12,5% da população economicamente ativa foi afetada e que, ao final do 

primeiro trimestre de 2019, esse número permanecia na faixa dos 12,5% da 

população. (SANTOS, 2019).  

No Brasil, os capitalistas entendem que é necessário esse índice (de 

desemprego) para se manter, mantendo assim consequentemente a desigualdade, 

ou seja, a concentração de renda nas mãos de poucos.  

Todos (as) sabemos como essas condições do trabalho no Brasil são 
fermento para o crescimento exponencial da desigualdade e da 
concentração de renda. Dados da Oxfam informam que seis famílias 
concentram uma riqueza equivalente à que está nas mãos de metade 
da população desse país. Mas sabemos ainda ser necessário destacar 
as nuances que fazem de negros (as), mulheres, imigrantes e 
nordestinos (as) o volume mais significativo de pessoas atingidas por 
todas essas questões — inclusive e necessariamente pensando como 
essas variáveis se intercruzam. (SANTOS, 2019 p. 486) 

 
Além de índices de desempregos altos, temos uma outra questão que é o 

aumento do trabalho informal. Ambas podem ser relacionadas com o que já 

apontamos neste trabalho, a exploração do sistema capitalista em relação aos 

trabalhadores.  

A informalidade de parte significativa dos postos de trabalho é uma 
característica do mercado de trabalho brasileiro e constitui importante 
fonte de desigualdade de rendimentos. Como consequência, há um 
elevado contingente de trabalhadores sem acesso aos mecanismos 
de proteção social vinculados à formalização, como o direito à 
aposentadoria, às licenças remuneradas (como para maternidade ou 
por afastamento laboral por motivo de saúde), assim como à 
remuneração ao menos pelo salário mínimo, quando se trata de 
empregados. (IBGE, 2020. P. 21) 
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De acordo com o IBGE (2020), o trabalho informal vem aumentando no 

período de 2017 a 2019.  

 

Gráfico 1 – Trabalho formal/informal de 2017  a 2019  

 

Fonte: IBGE (2020) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2019 
 

Este gráfico apresenta uma variação baixa, porém gradual desde 2017 de 

aumento do trabalho informal entre a população de 14 anos ou mais ocupada. Os 

campos de trabalho informais são, como dito acima, campos sem uma série de 

proteções legais que o trabalho formal proporciona. 

[...] pela legislação trabalhista, a classe trabalhadora tem garantidos 
alguns direitos básicos, como: a regulamentação da jornada de 
trabalho, o repouso remunerado, as férias, o trabalho feminino e dos 
“menores”.6 Para o trabalhador pobre, sem carteira assinada ou 
desempregado, restam as obras sociais e filantrópicas que se mantêm 
por meio de uma rede burocrática e clientelista, fortemente apoiada 
pela filantropia e desenvolvida por meio de iniciativas 
institucionalizadas em organizações sem fins lucrativos. (YAZBEK, M. 
C., 2012. P. 297) 
 

 Essa realidade de trabalho precário, de falta de renda compatível para suprir 

as necessidades básicas, se expressa na condição de pobreza em que vive grande 

parte da classe trabalhadora. 

Compreendemos que “pobreza” e “desigualdade” não são necessariamente 

sinônimos, mas sim conceitos que guardam entre si uma estreita relação que se 
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solidifica a partir da organização econômica e social de cada sociedade. Pobreza e 

desigualdade estão ligadas, se retroalimentam e se reproduzem conforme as 

condições políticas, sociais e econômicas. (CIMADAMORE; CATTANI. 2007). 

No Brasil houve um aprofundamento da pobreza a partir de um 

desenvolvimento que concentra riquezas produzidas socialmente e também da 

concentração de espaços territoriais, como grandes latifúndios quando se trata do 

meio rural e, no meio urbano, pela especulação imobiliária (SILVA, 2010). 

Sobre esse conceito, Silva afirma que é possível identificar que há um 

consenso, envolvendo tanto as pesquisas de âmbito acadêmico quanto no espaço 

político das mais variadas matrizes ideológicas e mais variados partidos, que a 

pobreza em nosso pais é decorrente, em parte expressiva, da concentração de renda, 

ou seja, da extrema desigualdade social e econômica (SILVA, 2010) 

Ganhador do prêmio Nobel de economia de 1998, Armartya Sen (1999) coloca 

que a pobreza vai além de considerar apenas uma renda inferior a um patamar pré-

estabelecido, mas que podemos definir pobreza como uma privação de capacidades 

básicas de um indivíduo. Sen define capacidades como  

[...] as combinações alternativas de funcionamentos de possível 
realização. Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade 
substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos 
ou a liberdade para ter estilos de vida diversos. Por exemplo, uma 
pessoa abastada que faz jejum por sua livre e espontânea vontade 
pode ter a mesma realização de funcionamento que uma pessoa 
pobre forçada a passar fome extrema. Porém a primeira pessoa possui 
um "conjunto capacitário” diferente do da segunda. A primeira pode 
escolher comer bem e ser bem nutrida de um modo impossível para a 

segunda. (CRESPO; GUROVITZ. Apud SEN, 2000 p. 5) 

 

Portanto, a privação de capacidade, ou seja, da liberdade de realizar certas 

escolhas e ações, pode resultar em diversas “deficiências”, tais como o analfabetismo, 

a fome, subnutrição ou até mesmo a morte prematura. Definir pobreza a partir desse 

elemento, no entanto, não significa desprezar as medidas quantitativas de renda, até 

porque a razão dessa privação de capacidade pode surgir justamente dessa renda 

baixa. (CRESPO; GUROVITZ. 2002) 

Nos aproximaremos ainda da definição de Yazbek (2012), que define pobreza 

como  

[...] uma das manifestações da questão social, e dessa forma como 
expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando a 
questão no âmbito de relações constitutivas de um padrão de 
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desenvolvimento capitalista, extremamente desigual, em que 
convivem acumulação e miséria. (YAZBEK. 2012 p. 289) 
 

A autora coloca ainda “a pobreza como categoria histórica e socialmente 

construída, como fenômeno que não pode ser tomado como natural. ” (YAZBEK, 2012 

p. 290). Ou seja, é resultante de um processo histórico, não é algo que pode ser 

naturalizado e sim como algo que deve ser relacionado a um padrão de 

desenvolvimento do sistema capitalista.  

Nosso entendimento encontra fundamento também em Leguizamón (2005) que 

compreende a pobreza como inerente a lógica do capital, surgindo com os interesses 

contraditórios entre capital e trabalho, podendo ser considerada, portanto, como um 

produto da lógica da acumulação capitalista (LEGUIZAMÓN, 2005). Ou seja, a 

pobreza está ligada de forma direta ao capitalismo, e se torna necessária para a 

manutenção do mesmo, já que sua presença é um incentivo à produção 

(CIMADAMORE; CATTANI, 2007). 

Podemos aqui citar ainda a compreensão de pobreza pelo viés de outro autor, 

que coloca que  

A pobreza, sem dúvida alguma, é a mais perceptível forma de 
degradação da condição humana, uma vez que coloca claramente aos 
olhos de toda a sociedade um conjunto imenso de pessoas 
desprovidas de bens, excluídas socialmente e privadas de cidadania. 
Desta forma, esse fenômeno apenas realça os resultados 
contraditórios do modo de organização econômica, social e política 
das sociedades contemporâneas. (MATTEI. 2017. p.25) 

 

Ao longo da história, para a própria manutenção do sistema capitalista, houve 

momentos no capitalismo em que a pobreza diminui, a desigualdade alcançou 

patamares menos aterrorizantes, a exemplo do que ocorreu nos países da Europa 

durante o apogeu do Estado de bem-estar, após a segunda guerra mundial. No 

entanto a desigualdade fundante do modelo capitalista, que prevê a posse privada 

dos meios de produção, permaneceu inalterada.  

É possível, no entanto, encontrarmos um entendimento de pobreza que se 

pretende mais ampla como Crespo e Gurovitz (2002) que buscam pautar o 

entendimento de pobreza agregando elementos para além do material. 

A conceituação de pobreza é algo extremamente complexo. Pode ser 
feita levando em conta algum “juízo de valor”, em termos relativos ou 
absolutos. Pode ser estudada apenas do ponto de vista econômico ou 
incorporando aspectos não-econômicos à análise, sendo 
contextualizada de forma dependente ou não da estrutura sócio-
política da sociedade. (CRESPO; GUROVITZ, 2002 p. 3) 
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O “juízo de valor” advém de uma visão subjetiva do que se considera um nível 

de privação suportável ou do que se considera como um grau de satisfação de 

necessidades suficientes. É uma visão do indivíduo que não considera uma situação 

de fato concreta e objetivamente identificável, mas “expressa sentimentos e receitas, 

de caráter basicamente normativo, do que deveriam ser os padrões contemporâneos 

da sociedade quanto à pobreza. ” (CRESPO; GUROVITZ. 2002. P. 3) 

Para nós, nesse trabalho, entender a pobreza é ir além de conceitos fechados, 

taxativos que se restringem a medir a renda de cada pessoa ou família, ela abrange 

diferentes “faltas”. Devido à complexidade de conceituar fenômenos tão dinâmicos, 

neste trabalho trazemos a importância da chamada “linha da pobreza”, uma vez que 

ela tenta não encapsular o fenômeno, mas apresenta a possibilidade de se 

estabelecer certos padrões de comparação, patamares para se medir a pobreza e a 

miserabilidade em um determinado território e de acordo com o momento histórico. 

Essas estatísticas são importantes ferramentas para se realizar uma análise da 

realidade para estudos e/ou proposições de intervenção. 

A definição das chamadas “linhas da pobreza” parte de parâmetros 
históricos e sociais de satisfação de necessidades básicas, podendo 
levar ao estabelecimento de patamares de pobreza e de 
miserabilidade. O conceito de pobreza é um conceito absoluto, já que 
abrange aqueles que não obtêm o rendimento mínimo estipulado 

oficialmente para atendimento de suas necessidades. (MARSIGLIA, 

R. M. G.; SILVEIRA, C.; CARNEIRO JUNIOR, N. 2005 p. 71) 

 

Ou seja, a linha da pobreza é definida por meio de parâmetros historicamente 

construídos como suficientes para suprir as necessidades básicas. Parâmetros esses 

que estabelecem medidas para a pobreza e para a miserabilidade em todo o mundo, 

possibilitando assim análises e estudos comparativos. 

De acordo com o IBGE (2020), o Brasil não possui uma linha de pobreza oficial 

e, por isso, se utiliza de várias linhas para realizar a análise da evolução da pobreza, 

bem como a utilização do salário mínimo em rendimento familiar per capta que é 

utilizada na inscrição do CadÚnico, por exemplo, onde são inscritas famílias com até 

½ salário mínimo, e no acesso a benefícios como o BPC, onde acessam aqueles 

(idosos e pessoas com deficiência) com menos de ¼ do salário mínimo.   

Para fins de comparação internacional, o Banco Mundial utiliza três 
linhas de pobreza a depender do nível de renda dos países. A atual 
linha internacional de extrema pobreza é fixada em US$ 1,90 por dia 
em termos de Poder de Paridade de Compra - PPC (ou, em inglês, 
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PPP, purchasing power parity), o que representa a média das linhas 
de pobreza encontradas em 15 dos países mais pobres classificados 
pelo consumo/renda per capita. A taxa de câmbio medida em PPC 
permite comparar o valor real das moedas em determinado ponto do 
tempo por meio de uma pesquisa de preços de bens e serviços em 
diversos lugares do mundo. [...]. Considerando que quanto maior o 
nível de renda média dos países, maior deve ser a linha de pobreza 
para que essa mantenha correspondência com o nível de rendimento 
médio daquela população, o Banco Mundial recomenda o uso das 
linhas de US$ 3,20 PPC para países de renda média-baixa e US$ 5,50 
PPC para países de renda média-alta, grupo ao qual o Brasil pertence 
com mais 46 países. Entre os 43 países desse grupo com informação 
disponível na base de dados do Banco Mundial, o Brasil apresenta a 
21ª taxa de pobreza mais elevada. (IBGE, 2020. P. 62) 

 
No Brasil, ao aplicarmos tais medidas para mensurar a pobreza ano de 2019, 

observamos que a população que vive em extrema pobreza varia entre 8,5 e 24,7 mil 

pessoas, a depender da definição de medida que utilizamos para categoriza-las. Ao 

olharmos para os níveis de pobreza, os números ficam ainda mais expressivos e nos 

revelam que de 7,8% a 29,2% da população se enquadram nessa classificação.  

 
Tabela 2 - Linhas de pobreza monetária - 2019 

LINHA DA POBREZA REFERÊNCIA/USO 
VALOR 

R$ 

POBRES 

TOTAL 
PORPORÇÃO 

(%) 

POBREZA EXTREMA 

89 (R$) Linha básica do Bolsa Família 89 8.506 4,1% 

US$ 1,90 PPC (1) 
Linha do Banco Mundial para 
países de renda baixa 151 13.689 6,5% 

Salário mínimo (1/4) Linha de concessão do BPC/LOAS 250 24.688 11,8% 

POBREZA 

178 (R$) 
Linha de elegibilidade ao Bolsa 
Família 

178 16.256 7,8% 

US$ 3,20 PPC (1) 
Linha do Banco Mundial para 
países de renda média-baixa 

253 25.455 12,2% 

50% da mediana 
Medida de pobreza relativa 
utilizada pela OCDE 

431 51.053 24,4% 

U$S 5,50 PPC (1) 
Linha do Banco Mundial para 
países de renda média-alta 

436 51.742 24,7% 

Salário mínimo (1/2) 
Cadastro Único do Governo 
Federal 

499 61.065 29,2% 

Fonte: IBGE (2020) P. 64/Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 
Sociais (2019). 
(1) PPC = Paridade do poder de compra. 

 

Para além da compreensão da pobreza enquanto fenômeno social, queremos 

ressaltar aqui que são sujeitos, homens, mulheres, idosos e crianças que vivem em 
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condição de pobreza, não é possível perder a perspectiva humana da discussão da 

desigualdade e da pobreza.  

Submersos numa ordem social que os desqualifica, marcados por 
clichês: "inadaptados", "marginais", "problematizados", portadores de 
altos riscos e vulnerabilidades, os pobres representam a herança 
histórica da estruturação econômica, política e social da sociedade 
brasileira. Fazem parte dessa história, a tradição oligárquica e 
autoritária de uma sociedade de extremas desigualdades e 
assimetrias, caracterizada por sempre insuficientes recursos e 
serviços voltados para atender às necessidades dos segmentos das 
classes subalternas. (YAZBEK, M. C. 2010; P. 153)  
 

Muitas vezes nos deparamos com a desqualificação da população pobre, 

julgamentos e culpabilização da sua própria condição. Precisamos insistir, portanto, 

em realizar estudos críticos, que possam confrontar tais colocações e ressaltar que 

essas condições de pobreza e de extrema desigualdade advém de uma estrutura 

perversa do capital. Ao passo em que essa realidade não é lida dessa maneira, não 

há também uma mobilização enquanto classe para que tal realidade seja superada. 

 
Quando a pobreza é combatida e julgada intolerável pela coletividade 
no seu conjunto, seu estatuto social é desvalorizado e estigmatizante. 
Os pobres, por conseguinte, são mais ou menos levados a viver sua 
situação no isolamento. Eles buscam dissimular a inferioridade de seu 
estatuto no seu ambiente e mantêm relações distantes com os que 
estão próximos de sua condição. A humilhação os impede de 
desenvolver o sentimento de pertencimento a uma classe social. 
(SIMMEL, 1998, p. 18) 

 

Ou seja, se uma determinada sociedade julga a pobreza como algo intolerável, 

o desejo é de manter distância de tal realidade. Com esse distanciamento, a 

população pobre, consequentemente, se vê isolada. Tal comportamento cria ainda 

uma busca pelo distanciamento entre os próprios pobres, que acabam por não se 

reconhecerem enquanto uma classe social e estabelece situações favoráveis para 

que haja um processo de culpabilização dos próprios indivíduos. 

Dentro da condição de pobreza podemos ainda perceber que há a constituição 

de fatores históricos, culturais e sociais que colaboram para impor a vivencia da falta 

de forma quase que obrigatória, como os negros pobres em relação aos brancos 

pobres as mulheres pobres em relação aos homens pobres.  

[...] a supremacia masculina perpassa todas as classes sociais, 
estando também presente no campo da discriminação racial. Ainda 
que a supremacia dos ricos e brancos tome mais complexa a 
percepção da dominação das mulheres pelos homens, não se pode 
negar que a última colocada na "ordem das bicadas" é uma mulher. 
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Na sociedade brasileira, esta última posição é ocupada por mulheres 
negras e pobres. (SAFFIOTI 1987, P. 15) 
 

A partir de todo esse contexto, envolvendo a meritocracia e as disparidades, 

tanto em fatores econômicos quanto em culturais e sociais, que se estabelecem 

determinados “juízos de valores”, pensamentos como os que classificam pobres como 

“vagabundos”, que alguns não se esforçam o suficiente e, por isso, não estão em 

condições melhores de vida, entre diversos outros. Essa dinâmica de julgar os bons e 

os maus da pobreza, leva ao conceito de quem merece receber o auxílio da caridade 

(filantropias) e do próprio Estado. 

Esse juízo de valor se relaciona com a ideia de meritocracia, de considerar ser 

uma escolha permanecer na condição de pobreza, o que pode vir a reforçar esse 

sentimento de inferioridade e humilhação.  

Os “pobres” são produtos dessas relações, que produzem e 
reproduzem a desigualdade no plano social, político, econômico e 
cultural, definindo para eles um lugar na sociedade. Um lugar onde 
são desqualificados por suas crenças, seu modo de se expressar e 
seu comportamento social, sinais de “qualidades negativas” e 
indesejáveis que lhes são conferidas por sua procedência de classe, 
por sua condição social (YAZBEK, 2012 p. 289) 
 

Com tais relações que constituem o sistema capitalista de produção, 

responsáveis pela reprodução da desigualdade em vários âmbitos como o econômico 

e também o cultural e político, definem, portanto, qual a posição os “pobres” ocupam 

na sociedade, desqualificando suas características culturais, religiosas entre outras.    

De acordo com Carvalho (2018), ter um olhar moralista/moralizante em relação 

a pobreza não é algo novo. No século XIX já era comum classificar os pobres como 

bons ou maus, como quem tinha ou não algum mérito. Carvalho (2018) coloca também 

que havia um ressentimento de que a caridade pudesse passar de algo que advinha 

de vias privadas e se tornar algo no formato de assistência estatal, já que se não fosse 

por um controle privado, isso geraria a sensação de estra ajudando tanto os 

considerados “bons”, que possuem algum mérito, quanto os considerados “maus”. 

A novidade do final do século XX é que os pobres não meritórios são 
predominantemente negros, de zonas rurais, estigmatizados sob 
alcunhas diversas, como passivos, irresponsáveis, vagabundos, 
instáveis, dependentes. O corte da pobreza deixa de ser meramente 
econômico e passa a ser espacial, étnico, de gênero, das minorias, 
enfim. Todas elas levando o estigma do insucesso pessoal, como se 
individualmente culpadas pela sua exclusão, e não como se ela fosse 

resultado de uma macroestrutura complexa. (CARVALHO, 2018 
apud. IVO, A. B. L. 2008. P. 104-105) 
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Ou seja, o entendimento de quem merece ou não ter oportunidades ou receber 

algum tipo de auxílio, seja da sociedade civil ou do poder público, perpassa diversos 

aspectos. A meritocracia se revela como uma verdade a ser seguida. Pobres têm que 

fazer por merecer para sair de sua condição de pobreza. As oportunidades que lhe 

são dadas, no entanto, são mínimas e desiguais. Essas diferenças são manifestadas 

também quando colocamos em pauta elementos como o gênero e raça dessas 

pessoas. 

Toda essa realidade de desigualdade social e econômica já se estabelece no 

Brasil e no mundo há muito tempo, como vimos durante esse capítulo. Porém, 

veremos ainda que essa realidade cruel vem se evidenciando cada vez mais com a 

chegada de uma crise sanitária. Nesta conjuntura de aumento da pobreza no país e 

da diminuição da proteção social, surge a pandemia da Covid-19. Nos 

aproximaremos, portanto de como se estabelece a pandemia da Covid-19, os 

impactos que ela revelou em relação a desigualdade e a pobreza e como as políticas 

sociais estiveram (ou não) presentes nesse contexto. Para que tal observação seja 

possível, vejamos brevemente como a pandemia se instaurou no mundo e no Brasil. 

 

2.3.  A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL: NEGACIONISMO E DESIGUALDADE SOCIAL  

 

No final de 2019 o mundo se depara com uma nova realidade, a pandemia da 

Covid-19. Na cidade de Wuhan, na China, foi identificado pela primeira vez uma nova 

variação do coronavírus, a SARS-CoV-2 em dezembro de 2019. A doença causada 

por esse novo vírus foi denominada de Covid-19 e desde então vem se espalhando 

em diversas partes do mundo, apresentando variado espectro clínico, desde infecções 

assintomáticas a quadros graves, podendo ser letal. (BRASIL, Ministério da Saúde; 

2021) 

 No início, enquanto ainda se caracterizava uma epidemia, havia uma dúvida de 

quão fiel o governo chinês estava sendo ao divulgar os dados referentes a Covid-19. 

A divulgação de dados possivelmente infiéis a realidade deu a impressão de que a 

letalidade do vírus seria relativamente baixa, visto que o pais registrava pouco mais 

de 3 mil mortes, mas supunha-se a existência de alguns milhões de contaminados. 

Devido tal suposição, a ideia de não alterar os hábitos normais de circulação e a não 

necessidade de medidas drásticas de distanciamento social no momento era 
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compartilhada por alguns países como Bélgica, Itália, Estados Unidos, Holanda e 

Reino Unido. (CALIL; 2020) 

Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
formalmente situação de pandemia mundial. Naquele momento, de 
forma simultânea, verificava-se rápido crescimento do número de 
casos e óbitos em diversos países (...), já era evidente que a letalidade 
era bem maior do que o inicialmente imaginado pelos defensores da 
busca de imunização coletiva via contaminação. (CALIL, 2020 p. 33) 

 

Diante desse cenário de aumento da propagação do vírus, os governos de 

diversos países começaram a se manifestar e tomar algumas medidas diante de tal 

realidade. Alguns seguiam um caminho científico de medidas como distanciamento 

social conforme se fazia necessário e outros seguiam com posturas negacionistas e 

ultraneoliberais, tratando com descaso o sofrimento da população acometida pela 

doença. (BOSCHETTI, I.; BEHRING, E. R.; 2020) 

Em matéria do G1 (2020), podemos observar que no Brasil o primeiro caso 

registrado ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2019 na cidade de São Paulo – um 

homem de 61 anos que havia feito uma viagem à Itália entre 9 e 21 de fevereiro – e a 

primeira morte em 12 de março, tendo como vítima uma mulher de 57 anos, também 

em São Paulo. Desde então o número de vítimas vem aumentando de forma 

acelerada. 

Desde janeiro de 2019 convivemos com o (des)governo Bolsonaro, 
que reafirma o compromisso com as oligarquias financeiras e o grande 
capital internacional, aprofundando a inserção subordinada do Brasil 
ao governo de direita ultraneoliberal dos EUA. Trata-se de um 
(des)governo de traços neofascistas, que reforça o braço repressivo 
do Estado e ameaça reiteradamente o rompimento da ordem 
constitucional. A isso somam-se o fundamentalismo religioso e 
obscurantista, o negacionismo da ciência, os irracionalismos, as 
práticas neofascistas que impõem o social-darwinismo e a 
necropolítica como modus operandi. (RAICHELIS; ARREGUI; 2021. 
P. 142) 

 

No decorrer da pandemia, o presidente da república produziu diversos 

depoimentos na mídia deslegitimando medidas restritivas, minimizando a pandemia e 

se referindo a Covid-19 como uma “gripezinha” em rede nacional, durante um 

pronunciamento no dia 24 de março, contrariando orientações da Organização 

Mundial da Saúde, afirmando:  

[...] O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente 
passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser 
mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, 
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sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e 
municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, como 
proibição de transporte, fechamento de comércio e confinamento em 
massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco 
é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? 
Raros são os casos fatais de pessoas sãs, com menos de 40 anos de 
idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se 
contamine. Devemos, sim, é ter extrema preocupação em não 
transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais 
e avós. Respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu 
caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado 
pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, 
quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como 
bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. [...] 
Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o início, 
venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo neste novo 
Brasil, que tem tudo, sim, para ser uma grande nação. Estamos juntos, 
cada vez mais unidos, Deus abençoe nossa pátria querida. (UOL, 
2020. Online) 

 

Com o discurso de voltar à normalidade, de garantir que a economia não 

parasse e que a mídia estaria aumentando o que de fato seria a pandemia, o 

presidente Jair Messias Bolsonaro vai na contramão do que defendia a OMS e o 

próprio Ministério da Saúde, até então dirigido por Luiz Henrique Mandetta. As 

recomendações principais eram de distanciamento social, até então o único método 

comprovado de prevenção da contaminação em massa. 

O governo federal brasileiro, para nossa tristeza e indignação, nunca 
reconheceu a imensidão do problema, renegou seus efeitos sobre a 
classe trabalhadora mais exposta à contaminação, estimulou em parte 
da população posturas individualistas e contra as medidas sanitárias 

e o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. (BOSCHETTI; 
BEHRING; 2021. P. 67) 

 

O cenário atual da pandemia no mundo, até o dia 28 de março de 2021, registra 

127 milhões de infectados pelo vírus e 2,78 milhões de mortes. O Brasil ocupa o 

segundo lugar no ranking mundial, registrando 12,5 milhões de casos e 311 mil 

mortes. No paraná, estado localizado no sul do país, os registros são de  

834 mil casos e 16.124 vítimas fatais. Esses números revelam a ineficácia do governo 

brasileiro na condução da pandemia. 

O novo coronavírus surge em meio a uma profunda crise estrutural do capital, 

acentuando traços perversos de uma crise social de proporções grandes, articulando 

suas dimensões econômica, política, sanitária e social, tornando tangíveis processos 

que já estavam se desenvolvendo. “A crise sanitária desnudou a forma pela qual o 
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capitalismo vinha respondendo às suas crises [...] como estratégia do capital para 

reverter a queda tendencial das taxas de lucro, em um movimento estrutural de 

superprodução e subconsumo. ” (RAICHELIS; ARREGUI; 2021. P. 139).  

A pandemia da Covid-19, portanto, evidenciou aspectos da desigualdade social 

que o país já vinha enfrentando. Revelou o desmonte da seguridade social e dos 

direitos trabalhistas que o país vinha se submetendo, contribuindo para o processo de 

aceleração do contágio do vírus, afirma Boschetti e Behring (2021).   

Por um lado, o Sistema Único de Saúde (SUS), legalmente universal 
e descentralizado, mas que já agonizava com falta de recursos — o 
orçamento federal para a saúde já vinha desde 2015 congelado no 
patamar de 1,7% do PIB, o que não foi revertido com a leve 
recomposição feita pelo “orçamento de guerra” na saúde —, entrou em 
colapso diante das novas, desconhecidas e imensuráveis demandas 
da covid-19. De outro lado, a intensa precarização das relações e 
condições de trabalho faz emergir um universo de trabalhadores e 
trabalhadoras (mais de 100 milhões de pessoas ou quase 50% da 
população) que se viram, da noite para o dia, sem trabalho, sem 
nenhum tipo de remuneração, sem benefícios assistenciais e sem 
condições de seguir buscando nas ruas algum tipo de atividade 
precarizada (as atividades informais) que lhes assegurasse uma forma 
de rendimento e de sobrevivência. (BOSCHETTI; BEHRING; 2021. P 
76) 
 

Ou seja, o sistema único de saúde já vinha em um processo de precarização, 

com investimentos congelados e uma grande demanda a ser atendida. Com a 

chegada da pandemia da Covid-19, essa demanda aumentou consideravelmente, 

agravando ainda mais a realidade precária enfrentada. Juntamente com isso, temos 

várias outras questões a serem notadas, bem como a do mercado de trabalho, que já 

havia percorrido um processo de precarização e desemprego, estando mais 

vulnerável às condições advindas da nova conjuntura. 

Em relação a taxa de desocupação da população no período da pandemia, que 

divulga a porcentagem de pessoas na força de trabalho (pessoas com idade para 

trabalhar, que estão procurando emprego e que estão desocupadas), que estão 

desempregadas podemos observar o seguinte gráfico, disponível no site do IBGE: 
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Gráfico 2 – Taxa de Desocupação de acordo com o IBGE (12/2021 a 02/2021) 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua 

 

Em dezembro de 2019, mês do início da pandemia, o Brasil registrava um 

índice de 11,0%, que foi aumentando, atingindo o pico de 14,6% em setembro de 

2020. Apesar da pequena queda posterior a setembro, em janeiro a taxa começa a 

subir novamente, registrando um alto índice em fevereiro, de 14,4%, quase 3% a mais 

da taxa registrada no mesmo período do ano passado. Isso nos revela que, apesar da 

pequena oscilação, o desemprego se faz presente de forma significativa na realidade 

dos brasileiros durante a pandemia.  

Quando falamos em perdas de postos de trabalhos, de precarização e de 

acesso limitado a condições de saúde, temos aspectos que estão ligados diretamente 

com a pandemia e seu combate. A classe trabalhadora necessita de vender sua força 

de trabalho para sobreviver e, muitas vezes, se veem expostos ao risco de uma 

contaminação devido as condições no próprio local de trabalho ou no caminho até ele. 

Transportes públicos lotados e ausência de equipamentos de proteção necessários, 

muitas vezes fazem parte do cotidiano desta classe.  

Nesse contexto de pandemia o isolamento social se mostrou como 
uma medida eficaz e necessária. Contudo, essa medida não pode 
permanecer no âmbito da escolha individual, pois a classe 
trabalhadora também precisa vender sua força de trabalho para 
sobreviver, mesmo em meio aos riscos de uma contaminação 
(CORREIA, 2020. p. 5). 
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Sobre essa desigualdade na possibilidade de cumprir o isolamento social e as 

demais medidas de proteção, uma reportagem publicada pela página da Fiocruz 

apresenta que:  

Das favelas às aldeias, as marcas da desigualdade aumentam o 
desafio para prevenção e controle da Covid-19 e exigem estratégias 
intersetoriais adaptadas a contextos diferentes. Uso de álcool gel e 
máscaras, higienização das mãos e mesmo a recomendação para não 
sair de casa são medidas que esbarram em realidades brasileiras, ou 
na ausência de direitos básicos, como saúde, emprego e moradia. 
(STEVANIM, L. F. 2020) 

 
Essa colocação nos permite notar que a pandemia é vivenciada de forma 

diferente entre as pessoas de diferentes classes. Apesar de todos estarem vulneráveis 

ao vírus, alguns podem escolher seguir a orientação da OMS de distanciamento social 

e de outros cuidados – como utilização de máscaras e álcool gel –, enquanto outros 

estão condicionados a se exporem em troca de uma remuneração. 

O governo federal, como já retratado anteriormente, não hesitou em contrariar 

medidas de isolamento e de incentivar a abertura do comércio. Frente as ações 

tomadas mediante a crise agora acentuada pelo novo vírus, 

[...] o governo federal negacionista, ultraneoliberal e neofascista 
favoreceu também a multiplicação e a agudização das desigualdades 
estruturais. Os mais atingidos pela pandemia foram a parcela mais 
pobre da classe trabalhadora, moradora das favelas e periferias sem 
condições adequadas de saneamento e meios de prevenção, com 
dificuldades de acesso ao SUS saturado, sendo a maioria de pessoas 
negras. (BOSCHETTI; BEHRING; 2021. P 76) 

 

Diante disso, observamos que as condições de desigualdade social incidem 

diretamente na condição de enfrentamento a pandemia, considerando que a 

população mais pobre, que vive nas favelas e periferias, por vezes encontram 

condições matérias inapropriadas as recomendações de distanciamento social e 

constante higienização. Essas pessoas, por vezes, residem em casas pequenas com 

vários familiares, necessitam do transporte público coletivo para se locomover ao local 

de trabalho, não contam com condições de saneamento adequadas... vários 

obstáculos que dificultam as medidas protetivas no combate ao vírus. Ou seja, a 

pandemia afetou de forma diferente as diferentes classes e, mesmo dentro do recorte 

de classes, ainda há divergências no enfrentamento dessa realidade considerando 

outros aspectos como o viés racial, por exemplo.  
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 A desigualdade e a pobreza enfrentada nesse momento de crise econômica e 

sanitária requerem ações para seu enfrentamento. O Estado tem o dever de atuar em 

situações como essa para minimizar os impactos sofridos e garantir os direitos dos 

cidadãos. Uma das medidas tomadas para o enfrentamento desse momento de 

desigualdade social no Brasil foi a criação do auxílio emergencial, em 2020.  

No próximo capitulo focamos nosso olhar para a proteção social 

institucionalizada na política de Assistência Social e para os benefícios criados 

durante a pandemia do Covid-19 para garantir minimamente alguma condição de vida 

para a população. 

 

3. PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL: UM OLHAR SOB A POLÍTICA DE 

ASSITÊNCIA SOCIAL E OS BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DURANTE A 

PANDEMIA 

 

Como vimos no capítulo anterior, a pobreza e a desigualdade são fenômenos 

complexos, estruturais e de caráter multidimensional. A pobreza e a desigualdade 

contemporânea são resultantes de um padrão de desenvolvimento da sociedade 

capitalista, que reproduz e intensifica a desigualdade em diferentes planos: no social, 

no político, cultural e o no econômico. 

Os impactos destrutivos das transformações em andamento no 
capitalismo contemporâneo vão deixando suas marcas sobre a 
população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os 
empregados de modo precário e intermitente, os que se tornaram não 
empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o desconforto da 
moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a 
fadiga, a ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são 
sinais que muitas vezes anunciam os limites da condição de vida dos 

excluídos e subalternizados na sociedade. (YAZBEK, 2012. P. 290). 
 

 Em uma sociedade cindida em classes os “pobres” e “ricos” vão criando 

rotinas, consumo/ou não consumo de mercadorias, formas de vida que formatam 

subjetividades distintas. Esse processo reforça não só a separação entre as classes, 

mas valoriza a perspectiva individualizante e estabelece hierarquias entre o melhor e 

o pior, entre o desejável e o desprezível.  

As diferenças entre as classes no mundo globalizado e digital podem assumir 

nuances mais complexas, o acesso a informações a padrões desejáveis de consumo 

se torna mais plasmado entre as pessoas das diferentes classes, mas a forma de 
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acesso e materialização desse padrão se distingue fortemente entre as classes, 

permanecendo muitas vezes inatingíveis à classe trabalhadora. 

No mundo da pobreza, onde o careciamento prevalece, esse processo se 

diferencia por produzir vidas apartadas não apenas do acesso a bens e serviços, mas 

do que supostamente se estabelece como “padrão desejável”. Portanto, viver em 

condições precárias de exploração, com privação de acesso a moradia, lazer, saúde 

entre outros, gera formas de captar e entender o mundo distintas daquelas 

desenvolvidas por pessoas da classe “abastada”.  

Enfim, as condições materiais viabilizam a formação da subjetividade, da 

cultura, da forma de estabelecer relações sociais.  Nos territórios onde prevalece a 

pobreza, as constantes exigências para sobrevivência, há singularidades na forma de 

objetivação das relações sociais próprias à vida cotidiana marcada pela pobreza. Para 

os pobres é definido um lugar  

Onde são desqualificados por suas crenças, seu modo de se 
expressar e seu comportamento social, sinais de “qualidades 
negativas” e indesejáveis que lhes são conferidas por sua procedência 
de classe, por sua condição social. Este lugar tem contornos ligados à 
própria trama social que gera a desigualdade e que se expressa não 
apenas em circunstâncias econômicas, sociais e políticas, mas 
também nos valores culturais das classes subalternas e de seus 
interlocutores na vida social. (YAZBEK, 2012. P. 289).  
 

Essas formas de desqualificações são facilmente notadas quando observamos 

o escárnio com que a classe dominante (ou até mesmo proletários de classe média) 

tratam ao se referir a aspectos culturais de populações da periferia, seja por sua 

vestimenta, seu trabalho, suas referências musicais, sua forma de lazer, entre outros. 

Além da diferença econômica que enfrentam, convivem com o preconceito da 

expressão de sua subjetividade diariamente. Esse processo de desqualificação e 

possível culpabilização impacta nas formas de entender e enfrentar a pobreza nas 

sociedades. 

De acordo com Giovanni (2008), toda forma de sociedade humana desenvolveu 

algum tipo de proteção social, algumas de forma não institucionais. Formas 

tradicionais de proteção podem ser identificadas em organizações familiares, se 

estabelecendo de forma não-especializadas, ou sendo estabelecidas por meio de 

organizações específicas, constituindo em um ponto central da vida coletiva. Nesse 

sentido o autor vai definir os sistemas de proteção como “as formas – às vezes mais, 
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às vezes menos institucionalizadas – que as sociedades constituem para proteger 

parte ou o conjunto de seus membros”.  (GIOVANNI, 2008 online) 

Sendo assim, compreendemos que a proteção social sempre esteve presente 

de alguma forma na história, em alguns momentos como responsabilidade da própria 

organização social e/ou da família de atender as necessidades básicas daqueles que 

necessitam e, também como responsabilização do Estado em atender essas 

necessidades. 

De acordo com o sociólogo Geraldo Di Giovanni, em uma mesma sociedade 

podemos vivenciar as duas formas de proteção social, tanto a institucionalizada 

quanto a não institucional. A gestão dessa proteção social “exercida através do Estado 

é socialmente assumida como função do poder público e representa a existência de 

um conjunto de garantias, mais ou menos extensas, através de intervenção política e 

administrativa”. (GIOVANNI, 2008 online) 

É com o capitalismo monopolista que a intervenção do Estado passou a ocorrer 

de forma mais sistematizada. José Paulo Netto (2009) observa que isso ocorre porque 

nesse período  há o acirramento das expressões da questão social, – devido a 

conjuntura de maximização de lucros do capital, aumento do exército industrial de 

reserva em consequência da substituição do trabalho vivo por maquinários e outras 

mudanças –  e com isso há um aumento da tensão social, sendo esses elementos 

que farão pressão sobre a burguesia, a qual aciona o Estado para intervir e contornar 

essa potencial ameaça a acumulação capitalista. Nesse sentido,  

O Estado burguês no capitalismo monopolista procura administrar as 
expressões da “questão social” de forma a atender às demandas da 
ordem monopólica conformando, pela adesão que recebe de 
categorias e setores cujas demandas incorpora, sistemas de consenso 
variáveis, mas operantes. (NETTO, 2009. P. 30)  
 

Se por um lado as políticas sociais são respostas do Estado capturado pela 

burguesia (NETTO, 2009) às expressões da questão social, elas também podem ser 

consideradas resultado da organização da classe subalterna, que passa a reivindicar 

o seu reconhecimento enquanto classe. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983)  

Todo esse processo de institucionalização da proteção social ocorre nos 

diferentes países com maior ou menor grau, dependendo da forma de organização da 

classe trabalhadora. No próximo item nos aproximaremos da proteção social 

“existente” no Brasil hoje para assim conseguirmos chegar ao nosso objetivo nesse 

trabalho. 
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3.1.     PROTEÇÃO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

Resultando de muitas lutas que começaram a ganhar força ainda no período 

ditatorial vivido em nosso país, e em uma conjuntura de crescimento da pobreza e 

desigualdade no Brasil (YAZBEK, 2012), direitos fundamentais começaram a se 

consolidar a partir da Constituição Federal de 1988, tais como o direito a saúde, um 

direito universal descrito no Art. 196, e a assistência social, destinada a quem dela 

necessitar, conforme Art. 203.  

A regulamentação da Assistência Social como uma política pública, compondo 

a seguridade social1, acontece em 1993 com a LOAS (Lei Orgânica da Assistência 

Social) lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, apresentado a política como um direito 

do cidadão e um dever do Estado. De acordo com Yazbek (2012), o fato de compor a 

seguridade social, juntamente com as políticas de Saúde e de Previdência, dá à 

política seu caráter de proteção social, articulada com as demais políticas voltadas à 

garantia de direitos, condições dignas de vida e redução da pobreza. 

A assistência social como campo de efetivação de direitos emerge 
como política estratégica, não contributiva, voltada para o 
enfrentamento da pobreza e para à construção e o provimento de 
mínimos sociais de inclusão e para a universalização de direitos, 
buscando romper com a tradição clientelista e assistencialista que 
historicamente permeia a área onde sempre foi vista como prática 
secundária, em geral adstrita às atividades do plantão social, de 
atenções em emergências e distribuição de auxílios financeiros. 
(YAZBEK, 2012. P. 304 – 305) 
 

Outro marco legal importante para a Assistência Social é a criação da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), promulgada por meio do Ministério do 

Desenvolvimento Social de Combate à Fome, junto ao Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) e a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), em 

2004.  

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, 
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva:  

                                                           
1 Art. 194., CF/88. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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 Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos 
que deles necessitarem.  

 Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 
rural.  

 Assegurar que as ações no âmbito da assistência social 
tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 
familiar e comunitária. (BRASIL, 2004. P.34) 

 
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi criado a partir de 

deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social e consolidado no ano 

de 2005. Tal sistema é responsável pela organização dos serviços prestados pela 

política de assistência social no Brasil, sendo dividido entre ações de Proteção Social 

Básica, ofertando programas, benefícios e projetos com viés de prevenção de riscos 

sociais a famílias e indivíduos que apresentam situações de vulnerabilidade social e 

econômica, e também em Proteção Social Especial, atendendo famílias e indivíduos 

que se encontram em situações de violação de direitos. (BRASIL, 2015). 

A Proteção Social Básica é formada por serviços  

[...] que potencializam a família como unidade de referência, 
fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, 
através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto 
de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o 
acolhimento, em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não 
foram rompidos, bem como a promoção da integração ao mercado de 
trabalho, tais como:  

 Programa de Atenção Integral às Famílias.  

 Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento 
da pobreza.  

 Centros de Convivência para Idosos.  

 Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o 
fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, 
ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos 
direitos das crianças.  

 Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens 
na faixa etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, 
socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários.  

 Programas de incentivo ao protagonismo juvenil, e de 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

 Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados 
para jovens e adultos. 

 
Ainda dentro da proteção básica, o Sistema Único de Assistência Social conta 

com o chamado Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que   
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É uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por 
objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e 
riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 
Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento 
de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, no seu território de abrangência. 
(BRASIL, 2009. P. 9) 
  

Quando a família ou o indivíduo encontra-se em situações de risco pessoal ou 

social, seja por decorrência de violência, abandono, uso de substancias psicoativas, 

situação de rua e/ou trabalho infantil, cumprimento de medidas sócio-educativas, 

trabalho infantil, ou qualquer outro fator, o atendimento é feito por meio de serviços da 

Proteção Social Especial (BRASIL, 2004). 

Os atendimentos são classificados como de média e alta complexidade, sendo 

que, de acordo com a PNAS (2004, p. 39), são serviços de média complexidade: 

 Serviço de orientação e apoio sociofamiliar.  

 Plantão Social.  

 Abordagem de Rua.  

 Cuidado no Domicílio. 

 Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência.  

 Medidas socioeducativas em meio-aberto (Prestação de 
Serviços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA).   
 

Também tem seus serviços prestados pelo Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social, o CREAS,  

Unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem 
como papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da 
oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos 
em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos 
(BRASIL, 2011. P. 23) 

 
A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por sua vez, atende os 

usuários que necessitam se isolar do convívio familiar e/ou comunitário, se 

estabelecendo por meio de: 

 Atendimento Integral Institucional.  

 Casa Lar. 

 República.  

 Casa de Passagem.  

 Albergue.  

 Família Substituta.  

 Família Acolhedora.  

 Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade 
(semiliberdade, internação provisória e sentenciada).  
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 Trabalho protegido. 

 
A partir desses marcos legais, regulamentações de proteções sociais 

importantes ocorreram, como reconhecimento da obrigatoriedade do Estado em 

prover a efetivação de benefícios socioassistenciais. Destacamos que na melhoria da 

qualidade de vida da população os benefícios socioassistenciais que garantem renda 

a frações da população ganham destaque, como o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), que visa atender idosos e pessoas com deficiência que vivem com uma renda 

de até ¼ do salário mínimo, e o Bolsa Família, criado em 2003, durante o mandato do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2006), que se propõe a 

[...] proteger o grupo familiar, com atendimento de famílias 
extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 70 com 
qualquer composição, e famílias pobres, com renda per capita mensal 
entre R$ 70 a R$ 140 desde que tenham gestantes, nutrizes, ou 
crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos. (SILVA. 2010; P. 159) 

 
Tais benefícios são considerados programas de transferência2 de renda que, 

apesar de insuficientes para alterarem a ordem do capital e zerar a desigualdade, 

contribuem para amenizar a condição de miserabilidade da população que deles 

necessitam.  

No caminho da proteção social, a LOAS também prevê os benefícios 

descontinuados, aqueles que podem ser acessados em circunstâncias especificas e 

passageiras, os chamados Benefícios Eventuais. De acordo com o Artigo 22 da lei nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS), trata-se de benefícios suplementares e 

provisórios, prestados a famílias e cidadãos em virtude de nascimento, morte, 

situações temporárias de vulnerabilidades e de calamidade pública. Tais benefícios 

não dispõem de um valor fixo previsto em lei, sendo assim reponsabilidade do Estado, 

Municípios e Distrito Federal estabelecer a concessão e o valor por meio das Leis 

Orçamentárias Anuais, tendo em vista os critérios e prazos definidos pelos Conselhos 

de Assistência Social.  

                                                           
2 De acordo com uma perspectiva progressista/distributivista, os Programas de Transferência de Renda 
são definidos como “mecanismos de redistribuição da riqueza socialmente produzida e como política 
de complementação aos serviços sociais básicos já existentes e voltada para a inclusão social; uma 
perspectiva que percebe os programas de transferência de renda como mecanismo provisório para 
permitir a  inserção social e profissional dos cidadãos, numa conjuntura de  pobreza e desemprego” 
(SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2004, p. 36). 
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Apesar da não efetivação do Estado de Bem-Estar Social3 não ter se efetivado 

no Brasil, ares democráticos e institucionalização de proteções, como estas citadas 

acima, foram de grande importância na vida da população brasileira, atendendo, ainda 

que de forma mínima, as demandas da população mais pobre. No entanto, esse 

período foi curto e a onda neoliberal, que era presente no mundo a partir de 1970 e 

que se intensificava no Brasil a partir de 1990, ganhou força ainda maior com o golpe 

de 2016. 

Tanto os governos Lula e Dilma quanto o governo ilegítimo de Temer 
não se preocuparam em “cortar na carne” os direitos históricos da 
classe trabalhadora para garantir os lucros do sistema financeiro e das 
elites burguesas. No entanto, é no governo Temer que se percebe uma 
aceleração dos desmontes de todo o sistema protetivo do trabalho, 
como meio de atender aos interesses dos organismos internacionais 
e dos grandes oligopólios nacionais e internacionais, materializado 
pelo conjunto de projetos de lei e emendas constitucionais para 
garantir os compromissos assumidos com o capital financeiro. 
(CASTILHO; LEMOS; GOMES. 2017. P. 456) 
 

Com o impeachment de Dilma Rousseff (2011-2016), Michel Temer inicia um 

mandato com redução de direitos, resultando em precarização da condição de vida 

da população, desproteção e insegurança social, aumento da pobreza e 

aprofundamento da desigualdade em suas dimensões socioeconômica, de gênero e 

étnico-racial. (SILVEIRA. 2017 P. 505). Diante disso, vemos um declínio em relação a 

implementação das políticas sociais e uma valorização de ações neoliberais, como 

privatizações, ações clientelistas e assistencialistas. Castilho, Lemos e Gomes (2017 

p. 458) apontam algumas ações conservadoras e reacionárias tomadas durante o 

governo Temer, como:      

A limitação dos gastos públicos em vinte anos; a desvinculação das 
pensões e aposentadorias das correções do salário mínimo; o 
desmonte da CLT e a lei de regulamentação da terceirização irrestrita. 
Em síntese, vemos de forma trágica o desmonte do Estado brasileiro, 
por meio da imposição de uma agenda neoliberal de cunho radical, 
que pretende, em curto tempo, alterar substancialmente as conquistas 
sociais tidas como privilégios, presentes na Constituição Federal de 
1988. 
 

                                                           
3 Estado de Bem-estar Social: Estado que, por inspiração keynesiana, ampliou-se para abrigar em seu 
interior as necessidades dos trabalhadores. Diferentemente dos Estados do passado, o Estado de Bem-
Estar se caracterizaria por uma nova modalidade, mais humana e mais ética, de intervenção estatal na 
economia com a utilização em larga escala de políticas públicas voltadas aos mais carentes: o “Estado 
social”, o “Estado Providência” para outros o Estado desmercadorizador ou ético, etc. (LESSA, 2013. 
p. 175) 
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Após o governo de Michel Temer (MDB), o atual presidente da república Jair 

Bolsonaro (sem partido) deu continuidade a um governo reacionário e neoliberal. Os 

desmontes frente a políticas públicas só avançaram, culminando com privatizações. 

Um exemplo desse contínuo desmonte pode ser visto no Programa Bolsa Família, 

com redução de novos cadastros. De acordo com Rotelli (2019), o Governo Bolsonaro 

prometeu em sua campanha o pagamento do 13º do Bolsa Família e realizou esta 

promessa, porém sem aumentar o valor a ser investido no programa, o que resultou 

em uma redução do número de beneficiários atendidos, de 14,3 milhes para 13,5 

milhões, ocasionando em filas de espera, o que, segundo a autora, não havia ocorrido 

nos últimos anos.   

Outro benefício que sofreu modificações negativas neste (des) governo foi o 

BPC, com aumento na demora para liberação e a redução do número de idosos 

beneficiados. O programa que mais recebeu investimentos é o Criança Feliz4, criado 

no governo Temer e apadrinhado por Michelle Bolsonaro (ROTIELLI. 2019). O 

programa Criança Feliz leva características criticáveis, como contratação de 

profissionais de forma precária, com tendências a ações conservadoras, além do já 

citado envolvimento direto das primeiras-damas (em ambos governos) e ausência de 

intersetorialidade das demais políticas nacionais (SILVEIRA, 2017. P. 501); 

Ou seja, de acordo com Silveira (2017), este cenário de redução de 

investimentos em políticas públicas é realizado, por vezes de forma explícita ou até 

mesmo em ações mais silenciosas, por meio de flexibilizações e redução dos direitos, 

conservadorismo e congelamento de recursos, direcionados pelo avanço de medidas 

com caráter neoliberais, cada vez mais presentes.   

 

3.2. AUXÍLIO EMERGENCIAL  

 

Como já visto, a LOAS (Art. 22 da Lei 8742/93) prevê um benefício eventual em 

situações de calamidade pública, situação em que se enquadraria a pandemia da 

Covid-19. Ainda assim, o benefício emergencial proposto pelo governo não esteve 

vinculado diretamente ao SUAS (EQUIPE SUAS, 2020). Essa não vinculação do 

Auxílio Emergencial ao SUAS pode ser lida como uma ação com caráter neoliberal, 

                                                           
4 Decreto n. 8.869, outubro de 2016: “Art. 1.º Fica instituído o Programa Criança Feliz, de caráter intersetorial, 
com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua 
família e seu contexto de vida, em consonância com a Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016”. 
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que como vimos anteriormente, tende a não investir em políticas públicas e valorizar 

ações que se aproximam de assistencialismo e por meio de instituições privadas. 

Reconhecendo esse movimento, “não se pode permitir que os beneficiários retomem 

a compreensão de que esse DIREITO é dádiva de um governo. É desvelando o 

processo que construímos o entendimento e o exercício do direito do/a cidadão\a e 

do dever do Estado. ” (EQUIPE SUAS, 2020). 

Estabelecido por meio da Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, o auxílio 

emergencial previa pagar R$600,00 durante um período de três meses para parte da 

população, podendo ser aumentado para até R$ 1200,00 por núcleo familiar. Tal ação 

governamental foi resultante da pressão movida pelos movimentos sociais e partidos 

de esquerda, que, apesar de provisória e com limitações, evidencia a importância da 

luta destes seguimentos. (CORREIA et.al 2020). 

O governo federal propôs o auxílio emergencial no valor de míseros 
R$ 200,00 (que foram recompostos pelo Congresso para R$ 600,00) 
[...]. Dos 108 milhões de trabalhadores (as) que solicitaram o auxílio 
emergencial, somente 68 milhões receberam, chegando a 44% dos 
domicílios brasileiros. (BOSCHETTI; BEHRING; 2021. P. 78) 
 

O valor proposto pelo governo federal, portanto, sendo representado pelo então 

presidente Jair Messias Bolsonaro, foi três vezes menor do que o valor aprovado pelo 

Congresso. Essa realidade, além de evidenciar a importância da luta para ampliação 

e garantia de direitos, evidencia a ausência de comprometimento do atual governo 

com a classe trabalhadora, em especial com a camada mais vulnerável desta.  

O documento formulado pela Equipe SUAS (2020. P. 3), levanta quatro pontos 

que necessitam de um olhar crítico e de denúncia: 

1. Tal benefício não tem observado na sua operação nem emergência, 
muito menos a prontidão, visto que submete os usuários a 
constrangimentos, sofrimento, desinformação e risco de contágio.  
2. Os cidadãos têm enfrentado dificuldades de todas as ordens: desde 
os critérios elegíveis, à transparência das informações e a 
disponibilidade de bases de dados com as informações dos 
beneficiários e, até mesmo a condição de ter um celular e conseguir 
realizar os procedimentos de inserção de dados, documentos e foto 
no aplicativo.  
3. A fragilidade de trato nacional do SUAS não inclui o auxílio 
emergencial nas orientações sobre acesso operado pelo sistema 
bancário. Isso vem gerando aglomerações tanto nas agências 
bancárias como nos CRAS.  
4. Os 8.370 CRAS distribuídos em todo território nacional são 
reconhecidos pela população, sobretudo, para acesso a benefícios. 
Todavia, os agentes públicos que neles trabalham não estão incluídos 
no processo de concessão emergencial, embora legalmente sejam a 
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parte do Estado a quem cabe a reponsabilidade em prover tais 
benefícios. 

 
O benefício, de acordo com supracitado, submete os usuários a um 

constrangimento ao tentar acessa-lo, as informações são disponibilizadas de maneira 

a não promover um entendimento a todos que necessitam, com uma linguagem por 

vezes distante, promovendo riscos de contágio quando o beneficiário necessita 

deslocar-se para receber tais informações em agências bancárias, por exemplo. 

Muitos que necessitam do acesso ao benefício não dispõem de condições materiais 

adequadas, como um aparelho celular, por exemplo.  

A desvinculação do benefício a Assistência Social prejudicou, portanto, o 

acesso ao auxílio. A ausência de inclusão dos agentes públicos que atuam nos CRAS 

na concessão do auxílio, apesar de já serem referência para muitos usuários que 

necessitavam, foi um ponto que obstáculo para o acesso. Ressaltamos aqui que o 

papel de concessão de benefícios eventuais é legalmente direcionado aos CRAS e 

ainda assim o governo optou por outro caminho de concessão (EQUIPE SUAS 2020).   

Em relação aos critérios de concessão do auxílio emergencial no ano de 2020, 

estão inclusos:  

[...] pessoas inscritas no cadastro de Microempreendedores 
Individuais (MEI), os contribuintes individuais do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), os desempregados e os trabalhadores informais 
que não recebem nenhum benefício previdenciário ou assistencial do 
Governo Federal (com exceção do Bolsa Família). Além disso, era 
necessário ter mais de 18 anos (exceto mães adolescentes), não ter 
emprego formal ativo, ser de família com renda mensal per capita de 
até meio salário-mínimo (R$ 522,50 – valores de 2019) ou com renda 
mensal total de até três salários-mínimos (R$ 3.135 – valores de 
2019), além de estar na faixa de isenção de rendimentos tributáveis 
em 2018 (no caso das primeiras cinco parcelas do Auxílio 
Emergencial) ou na faixa de isenção em 2019, para os elegíveis às 
parcelas residuais, ambas acima de R$ 28.559,70. (FREITAS, R. M. 
S; CUSTÓDIO, M. B.; 2021. P. 10) 

 
No ano de 2020 houveram alterações de acordo com o passar dos meses em 

relação aos valores repassados para os que acessaram o auxílio emergencial. Nesse 

primeiro ano, estima-se que cerca de 68 milhões de pessoas receberam o auxílio 

emergencial no Brasil. 

Tabela 3 – Auxílio Emergencial 2020 

Auxílio emergencial 2020 

Mês Mulheres provedoras do lar Demais grupos 

Abril R$1.200,00 R$600,00 
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Maio R$1.200,00 R$600,00 

Junho R$1.200,00 R$600,00 

Julho R$1.200,00 R$600,00 

Agosto R$1.200,00 R$600,00 

Setembro R$ 600,00 R$300,00 

Outubro R$ 600,00 R$300,00 

Novembro R$ 600,00 R$300,00 

Dezembro R$ 600,00 R$300,00 

Fonte: BRASIL, Ministério da Cidadania, 2021. 

 

 
Com o início do ano de 2021, as regras para o recebimento do auxílio 

aumentaram, excluindo parte da população que recebeu o benefício em 2020. Agora, 

o benefício não poderá ser recebido por mais de um membro da família, haverá 

avaliação mensal para verificar se as condições de recebimento se mantém, está 

vedada a acumulação do Auxílio com outros auxílios emergenciais federais (exceto o 

Auxilio Emergencial e a Extensão do Auxílio Emergencial) e, por fim, pessoas que não 

realizaram o saque do auxílio em 2020 e/ou que possuem estágio ou bolsa de estudos 

não receberão o benefício. 

Os valores também sofreram alterações, e mais uma categoria foi incluída na 

distinção destes, uma variação para aqueles que residem sozinhos. Portanto os 

valores previstos são: 

 
Tabela 4 – Auxílio Emergencial 2021 

Auxílio Emergencial 2021 

Mês 
Mulheres 

provedoras do lar 
Beneficiários que 
residem sozinhos 

Demais Grupos 

Janeiro R$375,00 R$250,00 R$150,00 

Fevereiro R$375,00 R$250,00 R$150,00 

Março R$375,00 R$250,00 R$150,00 

Abril R$375,00 R$250,00 R$150,00 
Fonte: BRASIL, Ministério da Cidadania, 2021.  
 

É interessante observarmos o caminho escolhido pelo Governo do Estado, 

apresentado como estratégia para minimizar a desigualdade acirrada com a pandemia 

da Covid-19. Como já vimos no início deste capítulo, a LOAS prevê um recurso para 

situações de calamidade pública, o Benefício Eventual, cuja o valor e os critérios de 

recebimento ficam a cargo do Estado, do Distrito Federal e dos municípios decidirem 

e apresentarem em seu Lei Orçamentária Anual. Apesar de se encaixar como um 
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momento de calamidade pública, o governo não utilizou do benefício previsto, mas 

sim de um auxílio desvinculado da Assistência Social.  

Todo esse panorama contribui para uma condição de desproteção das famílias 

que, além das dificuldades para o acesso à plataforma para o acesso ao auxílio 

emergencial, receberam de forma fragmentada recursos para sobreviver nesse 

período pandêmico. No próximo item, trazemos como a condição de pobreza da 

população aumentou, visualizando esse aumento no número de acesso ao IRSAS 

(Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social) durante a pandemia, bem 

como os recursos socioassistenciais que o município de Londrina disponibilizou nesse 

ano de pandemia. 

 

4.  A DESPROTEÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL EM LONDRINA DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19 

O contexto da pandemia, como vimos no capítulo anterior, agudizou o processo 

de empobrecimento de parcela significativa da população e publicizou a desigualdade 

social em nosso pais.  Frente a isso, no sentido de apreendermos a relação entre 

desproteção x proteção socioassistencial em Londrina, trazemos nesse momento 

dados quantitativos que nos indicam as principais características da população 

atendida pela política de Assistência Social, bem como os benefícios 

socioassistenciais/auxilio emergencial, viabilizados durante a pandemia da Covid-19 

na cidade de Londrina.  

Os dados foram extraídos dos documentos “Diagnóstico Sócio territorial 2020: 

Reconhecimento dos territórios quanto à demanda e oferta de Proteção Social” 

(LONDRINA, 2021 a) e o documento “Impactos sociais da pandemia em londrina: Uma 

análise de 12 meses” (LONDRINA, 2021 b), bem como dados disponibilizados em 

sites online como o Portal da Transparência da União e o Novo CAGED, trabalhados 

e apresentados em gráficos e, em seguida realizaremos nossa analises a partir de 

duas categorias, a primeira agrupando dados referente as características da 

população usuária (escolaridade, renda, ocupação, sexo e gênero) e a segunda 

apresentando os benefícios socioassistenciais e o auxílio emergencial concedidos na 

cidade de Londrina. 

Ao decorrer de nossos estudos, percebemos que a condição de desigualdade 

social vivida no brasil também se efetiva no município de londrina e se agrava no ano 

de 2020. Antes de entrarmos propriamente em nossas categorias de análise 
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entendemos como importante trazer dados fundamentais sobre a condição de perda 

de postos de trabalho em Londrina durante a pandemia, pois tais dados nos dão o 

direcionamento para alcançarmos nosso objetivo nesse trabalho. 

O ano de 2020 foi o período de maior perda de postos de trabalho durante a 

pandemia. Segundo dados do novo CAGED, desde março de 2020, mês do primeiro 

registro de Covid-19 na cidade, até dezembro de 2020, o município perdeu 2.581 

vagas de trabalho, sendo a maior perda acumulada no setor de serviços. Apenas o 

setor da construção civil e de agropecuária tiveram ganhos de vagas de trabalho 

durante o referido período. 

 

Gráfico 3 – Distribuição do número de perda de postos de trabalho em Londrina no 
período de 03/2020 a 12/2020 segundo setor de trabalho 

 

  

Fonte: NOVO CAGED 

  

Muito se falou que o comércio seria o mais prejudicado por conta das 

exigências sanitárias de isolamento, no entanto só nos revelam que o setor serviços 

foi o mais prejudicado. Os mais de 5.mil trabalhadores que perderam seus postos de 

trabalho, perderam salário, e possivelmente como vimos no capitulo 1 esses 

trabalhadores não conseguiram acumular pois os salários recebidos até então só 

eram suficientes para o sustento imediato, frente a isso podemos inferir que muitas 

famílias perderam fonte de renda, e foram obrigadas a procurar outras formas para 
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seu sustento, sendo a busca por benefícios socioassistenciais e o auxílio emergencial 

uma possibilidade. 

Considerando que para acessar os benefícios socioassistenciais é necessário 

estar cadastrado no IRSAS, sistema que registra os atendimentos da política de 

Assistência Social, nos voltamos para a observação de alguns dados contidos nesta 

plataforma e, quando olhamos especificamente para as famílias cadastradas do 

IRSAS, observamos dados interessantes quanto a declaração de desemprego.  

De setembro de 2018 a agosto de 2019 foram inseridos 3.829 cadastros na 

base de dados do IRSAS de Londrina de pessoas que se autodeclararam como 

desempregadas, enquanto de setembro de 2019 a agosto de 2020 esse número 

aumenta, totalizando 4.581 pessoas. Esses dados nos revelam que o índice de 

desemprego estava em uma curva de ascensão, que pode ter sido acelerada durante 

o período da pandemia da Covid-19.  

Gráfico 4 – distribuição da perda de postos de trabalho segundo autreferencia dos 
cadastrados   no sistema IRSAS/ Londrina (2018 - 2020) 

 

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial 2020: Reconhecimento dos territórios quanto à demanda e 

oferta de Proteção Social. LONDRINA, Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 a).  

 

Percebemos que a tendência entre a população mais precarizada já era de 

perder posto de trabalho registrados e esse contexto foi acentuado pela pandemia e 

pela própria política de emprego e renda efetivada no pais. 

Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, o desemprego está presente 

no capitalismo. Marx (2013) aponta que ter um número de trabalhadores sem estar 

inserido no mercado de trabalho, compondo o exército industrial de reserva, é uma 
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necessidade do sistema de produção capitalista. Temos atualmente, portanto, o 

aumento deste exército industrial de reserva em meio a um período de crise 

(econômica e de saúde pública) o que pode contribuir para baixar o valor dos salários, 

aumentar o mais valor e, fundamentalmente, aumentar o lucro da classe capitalista 

enquanto parcela significativa da população empobrece, exacerbando o quadro de 

desigualdade social. 

A partir da necessidade de aproximação da realidade para alcançarmos o 

objetivo deste trabalho, nos atentaremos a seguir a uma análise de dados 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Assistência do município de Londrina, 

iniciando por levantamento de aspectos como ocupação, renda, escolaridade, gênero 

e raça da população atendida desde o mês em que se registrou o primeiro caso de 

Covid-19 na cidade de Londrina (de 03 de 2020 a 03 de 2021). Os dados possibilitam 

diferenciar as pessoas que foram atendidas e que já estavam inscritas no IRSAS, ou 

seja, que já eram usuários da Assistência Social antes da pandemia, e as pessoas 

que acessaram o sistema pela primeira vez durante esse período, ou seja, nunca 

havia tido atendimento registrado no IRSAS. A partir deste momento, os subtítulos 

estarão divididos em duas categorias de análise. 

 

4.1. CATEGORIA 1: CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO COM ATENDIMENTO CADASTRADO 

NO IRSAS EM LONDRINA DURANTE A PANDEMIA 

 

O relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do 

município de Londrina – PR, tomando como referência o período de 01 de março de 

2020 a 30 de março de 2021, revela que 31,30% dos representantes familiares 

cadastrados no IRSAS estão em situação de desemprego e 16,88% estão em trabalho 

informal, um elevado número de representantes familiares exercendo trabalhos sem 

garantia de direitos.  Um dado interessante é que 10,33% das pessoas que foram 

atendidas pela Assistência Social estão em trabalhos formais, o que revela que estar 

empregado formalmente na atualidade não é, necessariamente, uma garantia de 

qualidade de vida e de condições favoráveis. 
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Gráfico 5 – Ocupação Representantes Familiares com atendimentos registrados no 

IRSAS da cidade de Londrina no período entre 01/03/2020 a 31/03/2021.  

  

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, 

Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b). Período de referência: 01/03/2020 a 

31/03/2021 

 

 É  importante destacar que, se olharmos para as informações dos cadastros 

realizados a partir da pandemia, o número de desempregados aumenta, ou seja,  é  

possível observar que os representantes familiares que tiveram seu primeiro registro 

no sistema IRSAS durante o período da pandemia da Covid-19 em Londrina tem 

condição de desemprego alta, em 38,20%  e 14,56% estão em trabalhos informais, o 

que nos sugere que a condição pandêmica pode ter propiciado o rompimento de 

vínculos empregatícios, bem como a diminuição da oferta de trabalhas informais. O 

mercado formal também apresenta uma queda significativa, representando apenas 

6,47% da população atendida pela primeira vez na pandemia. Esses dados também 

estão indicados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos representantes familiares cadastrados no IRSAS/Londrina  

segundo ocupação e período de realização do primeiro cadastro (dados de 

01/03/2020 a 31/03/2021).  

 TOTAL JÁ ACESSAVAM 
PRIMEIRO 

ACESSO 

Desempregado; 
31,30%

Mercado 
Formal; 
10,33%

Mecado Informal; 
16,88%

Não Trabalha; 
18,00%

Estudante; 3,65%

INSS BPC; 
9,08%

INSS Aposentados e 
Pensionistas; 5,99%

Não Informado; 
4,41%

Outros; 
0,36% Ocupação

Desempregado

Mercado Formal

Mecado Informal

Não Trabalha

Estudante

INSS BPC

INSS Aposentados e Pensionistas

Não Informado

Outros
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DURANTE A 
PANDEMIA 

Desempregado 24855 31,30% 21354 30,40% 3501 38,20% 

Mercado Formal 8205 10,33% 7612 10,84% 593 6,47% 

Mercado Informal 13406 16,88% 12072 17,19% 1334 14,56% 

Não Trabalha 14290 18,00% 13456 19,16% 834 9,10% 

Estudante 2897 3,65% 2770 3,94% 127 1,39% 

INSS BPC 7208 9,08% 7060 10,05% 148 1,62% 

INSS Aposentados e Pensionistas 4755 5,99% 4244 6,04% 511 5,58% 

Não Informado 3504 4,41% 1414 2,01% 2090 22,81% 

Outros5 289 0,36% 263 0,37% 26 0,28% 
Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, Secretaria 
Municipal de Assistência Social (2021 b). Período de referência: 01/03/2020 a 31/03/2021 
Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

Os dados acima nos revelam que há uma similaridade nas características da 

ocupação dos representantes das famílias, mas pode-se notar que a porcentagem de 

desempregados que acessaram pela primeira vez o sistema IRSAS é maior. Um dado 

que chama a atenção é a 22,81% de não informado, o que nos sugere que o 

preenchimento foi realizado de forma menos rigorosa que tradicionalmente, podendo 

ser um reflexo do desvinculo do auxílio emergencial da política de assistência social. 

Apresentamos esses dados no gráfico 6, no sentido de possibilitar a visualização da 

imagem dessa avaliação. 

 

                                                           
5 Catador de reciclável; Inclusão produtiva; Vigia.  
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Gráfico 6 –   Distribuição comparativa da ocupação dos Representantes Familiares 

com cadastro no IRSAS anterior e durante a pandemia na cidade de Londrina no 

período entre 01/03/2020 a 31/03/2021.  

 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, 
Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b). Período de referência: 01/03/2020 a 
31/03/2021 
Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

Com esses elementos, podemos entender que o desemprego, o “não trabalho” 

e a ocupação em trabalhos informais da população atendida pela Assistência Social 

em Londrina durante a pandemia são os aspectos predominantes. Os trabalhos 

formais não são uma realidade para a maioria dos usuários. A maioria dos que 

encontram-se trabalhando exercem atividades informais, o que tende a favorecer a 

exploração do trabalhador, isentando o contratante de algumas responsabilidades 

legais que poderiam assegurar direitos trabalhistas. Essa realidade vai de encontro 

com a política neoliberal, cada vez mais forte em nosso país, e os desmontes em 

relação às políticas públicas. 

Importante pontuarmos sobre a renda dessas famílias que passam a ser 

beneficiarias dos programas de proteção, conforme observamos nos gráficos abaixo. 

Para colaborar com nosso entendimento, trabalhamos os dados e apresentamos a 

renda familiar do grupo de famílias que foram atendidas e já estavam na base de 

dados do IRSAS e a renda daquelas que foram incluídas durante o período da 

pandemia em Londrina (a partir de março de 2020). 

JÁ ACESSAVAM

1° ACESSO
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Gráfico 7 Renda total das famílias 
atendidas na cidade de Londrina de 
03/2020 a 03/2021 que já tinham 
cadastro no IRSAS. 
 

 

Gráfico 8 Renda total das famílias 
atendidas na cidade de Londrina entre 
03/2020 a 03/2021 que tiveram o 
primeiro acesso realizado durante a 
pandemia 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em 
Londrina: uma análise de 12 meses. 
LONDRINA, Secretaria Municipal de 
Assistência Social (2021 b).  
Nota: dados trabalhados pela autora. 

 

 Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em 
Londrina: uma análise de 12 meses. 
LONDRINA, Secretaria Municipal de 
Assistência Social (2021 b).  
Nota: dados trabalhados pela autora. 

 

Os gráficos 4 e 5 nos mostram que a renda familiar da maioria das famílias 

inscritas no IRSAS em Londrina e atendidas durante a pandemia é acima de ½ salário 

mínimo, e que entre os novos cadastros feitos durante a pandemia as famílias com 

essa renda representam 81,56% do total do grupo. Esses dados nos sugerem que em 

um período de crise, mesmo entre as famílias que possuem alguma renda, a 

necessidade por políticas protetivas cresce. Podemos questionar ainda, diante desse 

dado, se ter uma renda familiar de mais de meio salário mínimo representa estar em 

condições socioeconômicas favoráveis para garantir o mínimo para sobrevivência. 

A porcentagem de famílias com renda total de mais de ½ salário mínimo ter 

aumentado entre os novos acessos pode ser relacionada a disponibilização do auxílio 

emergencial, já que uma das exigências para o acesso ao benefício, criado para 

atender famílias durante a pandemia, é de ter até três salários mínimos de renda total. 

Em relação a renda Per Capta das famílias atendidas durante a pandemia, 

podemos observar que a maioria dos usuários que já tinham seu cadastro na base de 

4,76% 1,59%

12,09%

81,56%

R$0,00 a R$89,00 R$89,01 a R$178,00

R$178,01 a 1/2 SM Acima de 1/2 SM

32,74%

2,33%

R$178,01 
a 1/2 SM
10,40%

54,52%

R$0,00 a R$89,00 R$89,01 a R$178,00

R$178,01 a 1/2 SM Acima de 1/2 SM
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dados do IRSAS têm a renda de R$0,00 a R$89,00, ou seja, se enquadram enquanto 

extrema pobreza. Em contrapartida, os dados referentes as pessoas que nunca 

haviam se cadastrados na base de dados do IRSAS em Londrina revelam que a 

maioria dispõe de renda Per Capta maior que ½ salário mínimo, seguido de renda até 

½ salário, o que reforça nosso questionamento quanto ao salário mínimo suprir de fato 

as necessidades mínimas da população.  

 

 
Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em 
Londrina: uma análise de 12 meses. 
LONDRINA, Secretaria Municipal de 
Assistência Social (2021 b). Período de 
referência: 01/03/2020 a 31/03/2021. 
Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

 Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em 
Londrina: uma análise de 12 meses. 
LONDRINA, Secretaria Municipal de 
Assistência Social (2021 b). Período de 
referência: 01/03/2020 a 31/03/2021. 
Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

  

Apesar da diferença apresentada entre os gráficos 9 e 10, o número de pessoas 

que tem a renda Per Capta de até ½ salário mínimo, tanto entre aqueles que já tinham 

cadastros no IRSAS como entre os novos cadastrados, é o que predomina. Outro 

ponto relevante a pontuar é que, entre os que já eram atendidos pelo IRSAS, quase 

45% dos usuários estão em condição de pobreza ou extrema pobreza. 

Ao observarmos dados referente a escolaridade da população atendida em 

Londrina podemos observar que a maioria possuí ensino fundamental incompleto, ou 

seja, não concluíram o ensino básico. Um ponto a se destacar também é que 5,54% 

7,15%

6,84%

42,66%

43,36%

R$0,00 a R$89,00 R$89,01 a R$178,00

R$178,01 a 1/2 SM Acima de 1/2 SM

36,97%

6,58%
27,92%

28,53%

R$0,00 a R$89,00 R$89,01 a R$178,00

R$178,01 a 1/2 SM Acima de 1/2 SM

Gráfico 10 – Renda Per Capta das 
famílias atendidas na cidade de 
Londrina de 03/2020 a 03/2021 que já 
tinham cadastro no IRSAS 

 

 

Gráfico 9 - Renda Per Capta das 
famílias atendidas na cidade de 
Londrina de 03/2020 a 03/2021 que 
tiveram o primeiro acesso realizado 
durante a pandemia 
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da população atendida é analfabeta, o que pode ser uma porcentagem pequena em 

relação as outras, porém é preciso considerar que educação é um direito de todos e, 

de acordo com essas informações, uma parcela da população não teve acesso ao 

básico deste direito.  

Em relação aos que tiveram seu primeiro atendimento registrado no IRSAS 

durante a pandemia, 34,12% não tiveram sua escolaridade registrada. Os que têm o 

ensino fundamental incompleto e o ensino médio completo representam 20,61% e 

20,34%, respectivamente. O montante dos que apresentam ensino superior 

incompleto ou concluíram um curso de graduação é de 8,93% e os de pós-graduação 

um total de 0,25%, o que nos sugere que ter uma escolaridade alta não significa, 

automaticamente, ter uma condição de subsistência favorável. 

  

Tabela 6 – Escolaridade dos usuários registrados no IRSAS em Londrina entre 

03/2020 a 03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Período de referência: 01/03/2020 a 31/03/2021 
Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

A tabela acima apresenta que há um preenchimento falho também em relação 

a escolaridade nos cadastros realizados durante a pandemia, onde 34% não tiveram 

o nível de escolaridade informado. Percebemos que 66,94% da população atendida 

durante a pandemia não concluiu a educação básica6, garantida por lei no Art. 4° da 

                                                           
6 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 Art. 4° O dever do Estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de:  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio;       

 
Total 

Já acessavam 
antes da 
pandemia 

Primeiro acesso 
realizado durante 

a pandemia 

Analfabeto 4403 5,54% 4023 5,72% 380 4,15% 

Fundamental Incompleto 34506 43,44% 32617 46,42% 1889 20,61% 

Fundamental Completo 5387 6,78% 4939 7,03% 448 4,89% 

Médio Incompleto 8875 11,17% 8270 11,77% 605 6,60% 

Médio Completo 16258 20,47% 14394 20,48% 1864 20,34% 

Superior Incompleto 2672 3,36% 2339 3,33% 333 3,63% 

Superior Completo 2360 2,97% 1874 2,67% 486 5,30% 

Pós-graduação 167 0,21% 144 0,20% 23 0,25% 

Alfabetização de Adultos 267 0,34% 258 0,37% 9 0,10% 

Não Informado 4540 5,72% 1413 2,01% 3127 34,12% 
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Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o que sugere que a população que procura 

os benefícios socioassistenciais, em sua maioria, não tiveram acesso a política de 

educação, o que pode influenciar na ocupação de posições menos renumeradas no 

mercado de trabalho.  

Os dados também nos apresentam que os usuários que realizaram seus 

cadastros pela primeira vez durante a pandemia possuem níveis de escolaridade 

maiores em relação ao número total dos atendidos no período, porém muitos não 

tiveram sua escolaridade informada, o que influi negativamente na possibilidade de 

análise dos dados, como podemos observar no gráfico comparativo a seguir. 

 
 

Gráfico 11 - Comparativo entre a escolaridade dos usuários que tiveram atendimentos 
registrados no IRSAS entre 03/2020 a 03/2020 pela primeira vez e os usuários que já 
haviam acessado anteriormente. 
 

 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, 
Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b). Período de referência: 01/03/2020 a 
31/03/2021 
Nota: dados trabalhados pela autora. 

 

O Gráfico 11 nos permite a observar que, dos usuários que informaram a 

escolaridade no cadastro, os que acessaram pela primeira vez o IRSAS durante a 

pandemia apresentam escolaridade maior que os já cadastrados anteriormente, mas, 

ainda assim, um número relevante não concluiu o ensino médio, totalizando 36,25%.   

JÁ ACESSAVAM PRIMEIRO ACESSO
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No que se refere a raça da população atendida durante a pandemia, a maioria 

da população se auto declara como branca, um percentual total de 48,30% e de 

37,87% dos novos cadastrados. Em seguida estão os que se autodeclaram como 

negros ou pardos, totalizando 42,37% dos atendidos. Considerando os dados dos que 

se cadastraram pela primeira vez no IRSAS durante a pandemia, a segunda maior 

porcentagem se refere aos que não informaram sua autodeclaração, como pode-se 

observar na tabela abaixo.  

 

Tabela 7 – Raça e Gênero dos usuários que tiveram atendimentos registrados no 

IRSAS em Londrina entre 03/2020 a 03/2020. 

  TOTAL PRIMEIRO ACESSO JÁ ACESSAVAM 

Branca 
FEMININO 29090 

48,30% 
2243 

37,87% 
26847 

49,66% 
MASCULINO 9279 1226 8053 

Negra/Parda 
FEMININO 25105 

42,37% 
1184 

23,18% 
23921 

44,88% 
MASCULINO 8553 939 7614 

Amarela 
FEMININO 512 

0,92% 
53 

0,95% 
459 

0,92% 
MASCULINO 219 34 185 

Indígena 
FEMININO 529 

0,92% 
16 

0,23% 
513 

1,01% 
MASCULINO 200 5 195 

Não 
Informado 

FEMININO 3223 
7,48% 

1816 
37,77% 

1407 
3,53% 

MASCULINO 2721 1644 1077 
Fonte: Londrina, Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b). Período de referência: 01/03/2020 
a 31/03/2021 
Nota: dados trabalhados pela autora. 

 

Em relação ao gênero dos usuários da assistência que receberam atendimento 

durante o período analisado, 74% são mulheres. Quando se observa os dados 

referente aos novos cadastros, essa porcentagem diminuí, mas o público permanece 

majoritariamente feminino, totalizando 58%. Tanto o gênero quanto a raça da 

população atendida no referido período pode ser visualizado nos gráficos 13 e 14, no 

intuito de facilitar a apreensão das informações, tanto dos usuários que já eram 

atendidos pela Assistência Social, quanto dos que passaram a ser atendidos após o 

início da pandemia em Londrina.  
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Gráfico 12 – raça/sexo dos usuários 
atendidos de 03/2020 a 03/2021 que já 
tinham cadastro no IRSAS em Londrina 

 

Gráfico 13 - raça/sexo dos usuários 

atendidos de 03/2020 a 03/2021 que 

tiveram o primeiro acesso realizado 

durante a pandemia em Londrina 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em 
Londrina: uma análise de 12 meses. 
LONDRINA, Secretaria Municipal de 
Assistência Social (2021 b). Período de 
referência: 01/03/2020 a 31/03/2021 
Nota: dados trabalhados pela autora. 

 

 Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em 
Londrina: uma análise de 12 meses. 
LONDRINA, Secretaria Municipal de 
Assistência Social (2021 b). Período de 
referência: 01/03/2020 a 31/03/2021 
Nota: dados trabalhados pela autora. 

 
 

A partir do levantamento desses dados, observamos que a população que 

tiveram atendimentos registrados na base de dados do IRSAS são, em sua maioria, 

mulheres brancas e negras/pardas que estão em situação extrema pobreza, de 

desemprego, com baixo nível de escolaridade. O aumento do desemprego junto ao 

desmonte que o país vem enfrentando, com ausência de investimentos em políticas 

públicas de qualidade, conforme já pontuado anteriormente, são fatores preocupantes 

que podem agravar os índices de pobreza e de desigualdade social. 

Esse quadro colabora para a precarização de vida da classe trabalhadora e 

exige da gestão municipal alguma política de proteção. Nesse momento, iremos focar 

nosso olhar para os benefícios socioassistenciais garantidos pela gestão municipal a 

partir do cadastro do IRSAS.  Os dados foram buscados em documentação oficial do 

município, realizado pela Secretaria de Assistência Social no ano de 2021, mesmo 

documento que utilizamos para mapear o perfil da população atendida que vimos 

anteriormente. 
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4.2. CATEGORIA 2: ATENDIMENTOS E BENEFÍCIOS 

 

Como já vimos no decorrer deste trabalho, a Assistência Social dispõe de 

alguns benefícios socioassistenciais para atendimento daqueles que necessitarem. 

Alguns benefícios, como o Bolsa Família, são considerados benefícios de 

transferência de renda, com um caráter contínuo, e outros são classificados como 

benefícios eventuais. Durante a pandemia, alguns benefícios eventuais foram criados 

para atender as famílias que necessitam. A seguir, realizaremos uma breve 

aproximação de dados referente aos benefícios ofertados no município de Londrina 

de março de 2020 a março de 2021. 

O programa Bolsa Família atende cerca de 17.837 famílias londrinenses, de 

acordo com relatório da Secretaria Municipal de Assistência (2021), sendo que 

dessas, 16.165 tiveram acesso ao Benefício Emergencial repassado pelo governo 

federal devido ao período pandêmico, segundo o mesmo documento. Em relação a 

variação de usuários que recebem o benefício, durante o período de março de 2020 

a março de 2021 foram cancelados 1.645 cadastros, 974 bloqueados e 1463 novas 

concessões.  

Gráfico 14 – Programa Bolsa Família: Novas concessões, cancelados e bloqueados 
de março de 2020 a março de 2021 em Londrina. 

 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, 
Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b) 
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Nota: dados trabalhados pela autora. 

 

Considerando esses dados apresentados no gráfico acima, temos um saldo 

negativo de 64,16%, somando cancelamentos e bloqueios do benefício. Se fizermos 

uma outra conta com relação ao número total de benefícios concedidos, considerando 

17.837 famílias, como informa a Secretaria Municipal de Assistência Social (2021), 

14,68% dos benefícios foram cortados ou bloqueados, enquanto 8,20% de 

beneficiários foram incluídos.  

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal, não houveram concessões para 

o Programa Bolsa Família nos meses de julho, agosto, outubro, novembro e dezembro 

de 2020 “mesmo diante das dificuldades acarretadas pela pandemia, o que provocou 

o aumento da demanda por outros benefícios assistenciais” (LONDRINA, 2021). Ou 

seja, a demanda por novas concessões continuou surgindo, porém, os benefícios não 

estavam sendo concedidos. 

Esses dados nos indicam que de fato houve um movimento de desproteção no 

município, onde pessoas que historicamente estavam minimamente protegidas 

recebendo o recurso do Bolsa Família passam a ter que viver sem esse recurso, 

justamente em um momento em que a pandemia agrava alguns aspectos de 

vulnerabilidade socioeconômica e de saúde. 

Outro benefício importante para observarmos é o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Não houveram grandes alterações no que se refere a novas 

inclusões e/ou cancelamentos durante o período da pandemia da Covid-19. A maior 

variação registrada do benefício foi de março a maio de 2020, registrando um aumento 

de menos de 1%. A diferença entre o mês de março de 2020 e o mês de março de 

2021 é de 0,40%.  
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Gráfico 15 – Benefício de Prestação Continuada em Londrina de março de 2020 a 
fevereiro de 2021  

 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, 
Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b)  
Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

Essa alteração na concessão do BPC pode representar o não acesso de muitos 

usuários que necessitam, já que o perfil que encontramos no decorrer do trabalho é 

majoritariamente de população em situação de vulnerabilidade social. A 

desresponsabilização do governo federal em relação a proteção das famílias durante 

a pandemia fica explícita, o que leva a um maior empobrecimento da população e gera 

maior gasto ao poder público municipal que precisa implementar maior número de 

benefícios municipais para não desencadear um processo de intensificação da 

miséria, que pode gerar mortes por falta de alimentação e até mesmo tensões sociais. 

Como já vimos, a Assistência Social conta com chamados benefícios eventuais, 

que têm a função de atender situações de caráter emergencial, de forma 

descontinuada. Durante a pandemia, esses benefícios continuaram a serem 

disponibilizados à população de acordo com a demanda e disponibilidade. Com um 

grande volume de Bolsa Família sendo cortado, o aumento da procura por tais 

benefícios foi considerável, como veremos a seguir.  

O Programa Municipal de Transferência de Renda (PMTR) é um benefício 

eventual, que tem como objetivo atender a população em situação de rua. O valor 

disponibilizado para os usuários deste benefício varia de R$107,60 a R$250,00, tendo 
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uma média mensal de 2.890 beneficiários. O mês com registro de maior volume de 

concessão deste benefício foi maio de 2020, 2.916 benefícios concedidos, enquanto 

o mês de menor volume registrou 2.851 atendimentos, em março de 2021. 

(LONDRINA, 2021) 

Outro benefício também contido no estudo apresentado pela Secretaria de 

Assistência Social é o Benefício Eventual Emergencial, conhecido como Cupom 

Alimentação. Este benefício atendeu cerca de 75.942 usuários durante o período 

analisado, com um valor de R$182,007. “Muito embora a demanda tenha continuado 

a crescer, é possível observar uma queda na concessão deste benefício devido à 

redução orçamentária, tendo inclusive a partir de janeiro de 2021 metas determinadas 

por unidade” (LONDRINA, 2021). 

O Auxílio Natalidade também é um benefício eventual que atende aos 

munícipes de Londrina, sendo repassado em uma única parcela de R$100,00 ou 

R$200,00, a ser definido pela equipe técnica responsável. Receberam o benefício 

1523 usuários no período de março de 2020 a março de 2021. De acordo com os 

dados da Secretaria Municipal de Assistência Social (2021), o Auxilio Funeral, 

concedido para custear serviços funerários de pessoas com vínculo prévio com a 

Assistência Social, no valor máximo de R$1.139,00, foi concedido para 337 usuários 

durante a pandemia. 185 mortes não tiveram causa registrada, 47% foram por 

doenças preexistentes e 13% por coronavírus. 

  

                                                           
7 Valor com reajuste definido a partir do Decreto 367/2020 Art. 9 §2  
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Gráfico 16 –  Benefícios eventuais acessados pelas as familias  em Londrina  no 
periodo de 03/2020 a 03/2021. 

8 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, Secretaria 
Municipal de Assistência Social (2021 b)  
Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

Podemos observar que tanto no Programa Municipal de Transferência de 

Renda (PMTR- que atende a população em situação de rua), quanto o auxílio 

natalidade não apresentaram grandes alterações ao longo do tempo analisado. Isso 

não significa que a população de rua não demandou mais, mas sim que não houve 

aumento no repasse do benefício. Em contrapartida, uma alteração significativa pode 

ser observada com relação ao Benefício Eventual Emergencial (BEE) que apresenta 

uma elevação desde maio de 2020 até dezembro do mesmo ano indicando que um 

número maior de famílias precisou acessar esse benefício, no entanto notasse que a 

partir início de 2021 essa concessão de benefício tem diminuído significativamente, 

não por falta de demanda mas pela   redução orçamentária do município e que, 

gerando mais uma desproteção as famílias que antes acessavam o benefício. Essa 

ausência de concessão pode agravar a situação de vulnerabilidade das famílias, 

                                                           
8 Auxílio Funeral: não há descrição mensal da concessão deste benefício eventual no relatório utilizado para a 
realização do presente estudo. 
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aumentando consequentemente a desigualdade social estabelecida na cidade e que 

já fora acentuada com o início da pandemia, como já vimos. 

Com essa vulnerabilidade socioeconômica agravada por meio da pandemia da 

Covid-19, o município de Londrina disponibilizou um benefício eventual nomeado 

como “Kit Covid”. Trata-se de um benefício eventual de caráter emergencial. Consiste 

em uma cesta com produtos alimentícios e/ou de higiene. 

O público beneficiário são os usuários dos serviços socioassistenciais, 
especialmente dos Centros de Referência da Assistência Social - 
CRAS e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos – 
SCFV. O gráfico abaixo apresenta as quantidades concedidas durante 
um ano de pandemia, totalizando 156.423 kit’s. (LONDRINA, 2021) 

 

Gráfico 17 – Benefício eventual/ municipal  “Kit Covid”, concessões entre 03/2020 e 
03/2021 na cidade de Londrina . 

 

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, Impactos 

Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, Secretaria Municipal de 

Assistência Social (2021 b)  

De acordo com o Plano de Contingência do SUAS, realizado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Londrina para o enfrentamento da pandemia, o Kit 

Covid teria como critério de concessão ter até R$ 178,00 de renda per capta, não 

receber nenhum outro benefício, exceto Bolsa Família, e que estejam cadastrados no 

Cadastro Único.  

Observamos que o benefício iniciou com um aumento progressivo de pessoas 

atendidas, com uma diminuição brusca no mês de setembro. Após o mês de outubro, 
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o benefício registrou uma queda, também de forma progressiva, registrando 6.299 

concessões em março, 16.588 a menos do que o mês de maior registro de 

concessões, em outubro. Em contrapartida a essa queda, o Benefício Eventual 

(gráfico 17) teve seu maior volume de atendimentos registrado em novembro e 

dezembro. 

Outro benefício criado durante o período pandêmico foi o Comida Boa, um 

programa criado pelo Governo do Estado do Paraná e operacionalizado tanto pelas 

Secretarias de Assistência Social quanto pelas de Educação, que consiste em um 

voucher no valor de R$50,00 a ser disponibilizado pelo período de três meses, 

podendo ser utilizado para compras em mercados. Foram disponibilizados 35.674 

vouchers no município de Londrina.  

 

Gráfico 18 – Benefício Eventual Estadual “Cartão Comida Boa” disponibilizado em 
Londrina 2020 

 

Fonte: Londrina, Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b). 

 

Podemos perceber nos dados do gráfico 18 que a maioria a procura pelo 

benefício foi grande. Mas, se considerarmos que segundo o Plano Municipal de 

Educação em 2014 londrina tinha 51 mil alunos matriculados entre a rede municipal e 

estadual, podemos inferir que muitas famílias não conseguiram acessar esse 

benefício. Para além disso é importante colocar que o valor de 50,00 é um valor baixo 
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para cobrir a alimentação das crianças que ficaram sem a merenda durante a 

exigência do ensino remoto. 

Durante a pandemia, o Auxílio Emergencial se constituiu em uma alternativa 

para muitas famílias. O benefício com valor repassado por meio do governo federal 

foi disponibilizado para a população a partir de abril de 2020, conforme já vimos 

anteriormente. Esse benefício foi criado devido a necessidade de amparo a população 

que teve sua situação de vulnerabilidade socioeconômica agravada no período da 

pandemia. Para o município de londrina, de acordo com o portal da transparência da 

união, foi repassado um valor de r$528.481.190,00 até o mês de janeiro de 2021.  

 O governo federal iniciou a proposta do auxílio considerando o valor de 

R$200,00. Com a pressão da população e da oposição, as parcelas começaram a 

serem pagas no valor de R$600,00, podendo se estender a, no máximo, R$1,200,00. 

A redução brusca que observamos no quadro a seguir no mês de janeiro de 2021 se 

dá devido a uma atualização no valor, que o reduz significativamente, e do 

afunilamento das condicionalidades para o acesso ao benefício, como também já 

observamos anteriormente. 

 

Tabela 8 – Valor do Auxílio Emergencial disponibilizado para Londrina de acodo com 
o portal da transparencia da União. 

Auxílio Emergencial Londrina - 
Valores disponibilizados 

mar/20 X 

abr/20  R$       63.594.000,00  

mai/20  R$       81.414.600,00  

jun/20  R$       48.309.000,00  

jul/20  R$       84.924.000,00  

ago/20  R$       74.869.200,00  

set/20  R$       76.867.822,00  

out/20  R$       50.225.792,00  

nov/20  R$       65.197.002,00  

dez/20  R$       58.948.774,00  

jan/21  R$          1.000.200,00  

fev/21  x  

mar/21  x  

TOTAL  R$     605.350.390,00  
 

Fonte: Brasil, portal da transparência da União. Dados de março de 2020 a janeiro de 2021. 

Nota: Os dados de fevereiro e março não constam no portal. 
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Um ponto importante a se destacar quando o observamos a queda no valor 

disponibilizado pelo Governo Federal para a concessão do Auxílio Emergencial é que, 

como vimos nos gráficos sobre o perfil das pessoas atendidas na pandemia, a 

população atendida pela Assistência Social encontra-se em condições de 

vulnerabilidade econômica e social, a maioria desempregada ou ocupando empregos 

informais e muitos considerados em extrema pobreza. 

A diminuição no valor do benefício não corresponde, portanto, a condição real 

dessas famílias e/ou desses indivíduos. Aliás, a condição mais próxima a cumprir um 

papel de garantia de diretos seria a operacionalização do Auxílio ser realizada pelo 

SUAS e de forma a atender de fato aqueles que necessitam. 

No estudo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b), 

temos dados referentes ao acesso do Auxílio Emergencial, apresentando números 

referentes àqueles que acessaram e tinham registros prévio no Cadastro Único, dos 

que recebiam Bolsa Família e dos “ExtraCad”, que não tinham cadastro no CadÚnico. 

Gráfico 19 – Auxílio Emergencial – Acesso por meio do Cadastro Único, do Bolsa 
família e “ExtraCad” em Londrina de abril a agosto de 2020.  

  

Fonte: Impactos Sociais da Pandemia em Londrina: uma análise de 12 meses. LONDRINA, 
Secretaria Municipal de Assistência Social (2021 b)  
Nota: dados trabalhados pela autora 
 

Esses dados nos apontam um volume altíssimo de pessoas que não estavam 

na base de dados do Cadastro Único e que acessaram o Auxílio Emergencial. Para 

acessar o benefício, a população ExtraCad precisava ser trabalhador informal, 
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contribuinte individual da Previdência Social, estar desempregado, pertencente à 

família com renda mensal per capta de até meio salário mínimo (R$522,50) e a renda 

total familiar inferior a três salários mínimos” (LONDRINA, 2021 a). 

O fato de ter uma porcentagem tão alta de pessoas que não eram atendidas 

pela Assistência Social nos sinaliza para o aumento do empobrecimento da população 

durante a pandemia e “com o término do período de concessão essas pessoas 

voltarão a ficar sem rendimento ou com rendimento que as colocam em condição de 

extrema pobreza, pobreza ou baixa renda” (LONDRINA, 2021 a).  

Diante dos dados apresentados durante este estudo, podemos observar que 

há uma tendência na diminuição dos benefícios socioassistenciais, porém a demanda 

por esses benefícios não apresenta queda, o que faz com que a população que 

necessita ser atendida pela Assistência Social não acesse seus direitos como o de 

acesso a alimentação, moradia, entre vários outros, garantidos em lei, porém não 

efetivados.  

A desigualdade social, como já vimos, não poderia ser totalmente eliminada 

enquanto estamos inseridos em um modo de produção que visa o lucro e não a justiça 

social, que defende valores economicamente liberais e que se baseiam na 

meritocracia, porém, por meio da implementação de políticas públicas de qualidade é 

possível sim amenizar as condições de pobreza da população. O que vimos, no 

entanto, é um caminho contrário sendo percorrido.  

Mesmo em meio a uma conjuntura onde a classe trabalhadora é extremamente 

afetada devido suas condições materiais, as políticas públicas são reduzidas e, 

quando se lança mão de um auxílio emergencial, a escolha é por fazê-lo sem a 

operacionalização de uma política pública. Todo esse contexto de desproteção, 

redução de benefícios socioassistenciais e desmonte das políticas públicas favorece, 

portanto, não somente a permanência da desigualdade social, mas sim o acirramento 

desta.  

5. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho é fruto de uma trajetória de formação, de nossas 

inquietações e angústias diante da desigualdade social, que se materializa nas 

condições de vida da classe trabalhadora. Na tentativa de compreender como a 

proteção social se estabeleceu durante a pandemia da covid-19, realizamos uma 
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sintetização de alguns dados referentes à população que acessou os serviços de 

proteção, durante o primeiro ano da pandemia da cidade de Londrina 

 Assim, para alcançar o objetivo geral de compreender a proteção social via 

benefícios socioassistenciais no primeiro ano da pandemia da Covid-19 do município 

de Londrina, realizamos aproximações teóricas que nos permitiram entender que a 

desigualdade social e a desproteção social são elementos que caminham juntos na 

sociedade capitalista. A relação de exploração e desproteção na qual a classe 

trabalhadora está submetida é fundamental para a manutenção do sistema, 

resultando em desigualdade social.   

Na sociedade capitalista contemporânea, para que a classe trabalhadora tenha 

condições de subsistência, é necessário que haja formas de proteção social 

institucionalizadas. A Assistência Social, como uma política pública, exerce o papel 

de viabilizar o acesso aos direitos da população por meio de serviços e benefícios.  

Com a hegemonia do pensamento neoliberal, um cenário de desmonte das 

políticas públicas se estabelece no Brasil, intensificando-se a partir de 2016. Quando, 

em 2020, a pandemia da Covid-19 se intensifica e chega ao país, este já vivencia um 

momento de desmonte, portanto, e, consequentemente, de aumento da desproteção. 

O Governo Federal responde a essa nova realidade com descaso, negação e com a 

criação de um benefício operacionalizado fora da política de Assistência Social, o 

Auxílio Emergencial. Essa desvinculação do referido benefício da política de 

Assistência Social reforça o desmonte das políticas públicas no Brasil.  

A realização deste trabalho nos permitiu apreender a realidade da proteção 

social na cidade de Londrina durante o primeiro ano da pandemia, ficando evidente 

que os aspectos de desmonte e desproteção também se fazem presentes na 

realidade local. O município continuou a oferecer benefícios que já eram concedidos 

historicamente por meio da política de Assistência Social, sendo que o Benefício 

Eventual Emergencial (BEE) teve um aumento significativo de concessões nos 

primeiros meses, no entanto, em um momento crítico da pandemia da Covid-19, este 

benefício municipal recebeu um corte orçamentário, de acordo com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, reduzindo em quase 50% a população atendida a 

partir de janeiro de 2021. Vimos como um ponto relevante da pesquisa que o 

Programa Bolsa Família recebeu mais cortes que novos acessos durante o período 

pandêmico, o que agrava a desproteção e aumenta demandas por benefícios 

emergenciais. 
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O auxílio emergencial Federal, que no durante os primeiros meses possibilitou 

alguma condição de acesso a bens e serviços necessários à sobrevivência da 

população, sofreu um corte tanto no número de beneficiários como no valor 

repassado, o que gera uma demanda ainda maior por outros benefícios.  

A proteção social via benefícios socioassistenciais se viabilizou em Londrina 

através da continuidade dos benefícios já existentes e pela implementação de novos. 

Assim, respondendo a nossa inquietação inicial do trabalho, concluímos que a 

proteção social se estabeleceu de forma parcial na cidade de Londrina durante o 

período da pandemia e sua viabilização não alcançou todas as famílias cadastradas 

na plataforma IRSAS. 

Os dados aqui estudados se colocam enquanto um começo para apreensão da 

dinâmica da proteção social em Londrina. Conhecer os indicadores sociais e as 

diferentes formas de lidar com a desproteção nos instiga a continuar pesquisando e 

entendendo o lugar dessa dinâmica na sociedade capitalista. 
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