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Resumo: Este artigo apresenta uma análise dos indicadores de vulnerabilidade/desproteção 
social do PMTR – Programa Municipal de Transferência de Renda em Londrina- PR, que tem 
como público alvo as pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou em 
situação de risco social. Aborda a relação entre pobreza e proteção social, demonstrando que 
os indicadores de vulnerabilidade e/ou desproteção social instrumentalizam a gestão das 
políticas sociais e devem ter recorte territorial. Explica que as vulnerabilidades são definidas a 
partir das diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, pautadas na teoria do 
desenvolvimento humano, que considera a pobreza sob duas dimensões da desigualdade, a 
econômica e a desigualdade das capacidades individuais de sobrevivência das famílias.   
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Abstract: This article presents an analysis of vulnerability indicators / social defenselessness of 
PMTR - Municipal Income Program transfer in Londrina PR, whose target audience people or 
families in situations of social vulnerability and / or social risk. It addresses the relationship 
between poverty and social protection, demonstrating that vulnerability indicators and / or lack 
of social protection instrumentalize the management of social policies, and must have territorial 
clipping. It explains that the vulnerabilities are set based on the guidelines of the National Social 
Assistance Policy, guided by the theory of human development, which considers poverty in two 
dimensions of inequality, economic inequality and inequality of individual capacity of survival of 
families. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Colocar em questão os indicadores de vulnerabilidade socioterritorial torna-se 

fundamental diante dos desafios das políticas públicas brasileiras4, uma vez que estes se 

apresentam como um mecanismo de estrema importância para o planejamento e a gestão da 

proteção social e defesa de direitos. No caso da política de Assistência Social, os indicadores 

de vulnerabilidade social, além de identificar as demandas cotidianas de sobrevivência das 

famílias em situação de pobreza são determinantes para definição da oferta de serviços de 

proteção social básica.    

 A Vigilância Socioassistencial como uma das funções da Política de Assistencia 

Social, vinculada à gestão do Sistema Único de Assistência Social, tem como objetivo a 

produção e a sistematização de informações territorializadas sobre as situações de 

vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos.  

 Para caracterizar essas vulnerabilidades são desenvolvidos instrumentos de 

identificação das necessidades e demandas de sobrevivência da população usuária dessa 

política, com o objetivo de definir critérios de inclusão e acesso aos serviços ofertados, aos 

programas de transferência de renda e benefícios regulamentados.   

 Este artigo tem como foco os programas de transferência de renda. As análises 

de Silva e Silva et al (2008), mostram que o debate em torno dos Programas de Transferência 

de Renda os situa como possibilidade de solução para a crise do desemprego, e o 

enfrentamento da pobreza, sendo defendidos por políticos, organizações sociais e estudiosos 

das questões sociais de diferentes matizes teóricas. 

 Para analisar as vulnerabilidades que dão acesso aos programas de transferência 

de renda foram escolhidos, intencionalmente neste estudo, os indicadores de vulnerabilidade 

ou desproteção5 utilizados pelas equipes profissionais da Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Londrina/PR no PMTR – Programa Municipal de Transferência de Renda. O acesso 

ao programa é definido pelo IRSAS - Informatização da Rede de Serviços da Assistência 

Social, sistema de cadastro e controle destinado a todas as entidades sócio-assistenciais 

governamentais e não governamentais do município de Londrina. 

 O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e documental tendo 

como fontes os relatórios do MDS/SAGI, o Plano Municipal de Assistência Social de Londrina, 

o Plano Local de Habitação de Interesse Social e o IRSAS.  

                                                
4
 Este artigo apresenta resultados preliminares da Pesquisa sobre “Indicadores de vulnerabilidade territorial na 

gestão das políticas social em Londrina/PR”. 
5 A equipe de Gestão do SUAS da Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina tem colocado em questão 

o conceito de “vulnerabilidade social” e discutido a pertinência de mudar o mesmo para “desproteção social”. 
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2. INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOTERRITORIAL 

 

A elaboração e estruturação de indicadores urbanos instrumentaliza o planejamento 

de projetos, no gerenciamento e avaliação das política públicas. 

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de significado social 
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 
abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou pragmático (para a 
formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que 
informa algo sobre um aspecto da realidade ou sobre mudanças que estão processando 
na mesma. (JANUZZI, 2001, P. 15) 

 

Segundo o autor os indicadores devem e podem auxiliar para o aprofundamento do 

estudo e analise dessas realidades, afim de contribuir para que a gestão das políticas públicas 

seja mais eficazes no sentido da proteção social e na garantia de direitos à população.  

Dentre os indicadores de distribuição de renda é utilizado com frequência o Índice de 

Gine, que mede o grau de concentração de renda em uma sociedade. Ele é apresentado em 

valores que variam de 0 a 1. Quanto mais perto de 0 significa que o país tem menor 

desigualdade, quanto mais próximo de 1 maior é desigualdade. (PNUD, 2005). 

Outro indicador de renda é o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que relaciona o 

desenvolvimento humano às capacidades, formado por indicadores que medem diferentes 

aspectos da realidade como longevidade, conhecimento e padrão de vida, que indicam o nível 

de desenvolvimento do país, região e municípios (PNUD, 2005). 

Conforme Jannuzzi ( 2001) há também indicadores de dimensionamento da pobreza 

que partem de um principio não monetário para classificaçãoda população como pobre ou não. 

São os indicadores baseados no estado de carências ou de necessidades básicas insatisfeitas 

em várias dimensões análiticas como a educação, atendimento, saúde, habitação, emprego 

dentre outras.  

Os indicadores de carências oferecem uma visão estrutural da questão, 
complementando o quadro retratado pela proporção de pobres avaliados pela linha da 
pobreza, mais sujeitos às variações conjunturais. Têm, portanto, um uso potencialmente 
mais interessante para a formulação de políticas de superação efetiva da situação de 
pobreza, permitindo atuar nos diferentes aspectos determinantes do problema e 
focalizar com precisão os programas em públicos-alvo desavantajados. (JANNUZZI, 
Paulo, 2001,pg 104.)  

 

 

Tais desvantagens também podem ser consideradas como vulnerabilidades ou riscos 

sociais. Ruben Kaztman (2000) aborda o tema da vulnerabilidade social afirmando esse 

conceito difere do conceito de pobreza, porque as vulnerabilidade se reacionam com as 

fragilidades constituidas pelas incapacidades dos vulneráveis. 

Em su sentido amplio la categoria de vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de los 
“vulnerados”, que se assimila a la condición de pobreza es decir que ya padecen uma 
carência efectiva que implica la imposibilidad actual de sostinimiento y desarrollo y uma 
debilidad a futuro a partir de esta incapacidad y la de los “vulnerables” para quienes el 
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deterioro de sus condiciones de vida no esta yamateralizado sino que aparece como 
uma situácion de alta probabilidad em um futuro cercano a partir de las condiciones de 
fragilidad que los afecte. (KAZTMAN, 2000, p. 04). 

 

Para KOGA ( 2011:99) as medidas de pobreza, mesmo quando mais elaboradas, tem 

uma tendência reiterativa e autoexplicativa e destacam um segmento populacional do conjunto 

e passam a focalizá-lo. Diante disso ressalta sobre a necessidade do recorte territorial na 

definição dos indicadores sociais pois, o estudo do território permite entender a realidade da 

vida coletiva e as condições de vida das pessoas, famílias, cidades, países e regiões. Segundo 

Koga (2011:33) é no território que as desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os 

cidadãos, as condições de vida entre moradores de uma mesma cidade mostram-se 

diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e a qualidade a 

qualidade desses mesmos serviços apresentam-se desiguais. Portanto adotar indicadores de 

vulnerabilidade socioterritorial requer a indentificação das demandas dos sujeitos que utilizam 

determinado território de vivência, como horizonte dos serviços ofertados pelas políticas 

publicas, possibilitando sua aproximação com a resolução das condições de vida da 

população. 

 

3. VULNERABILIDADES E PROTEÇÃO SOCIAL  

 

O Sistema Único de Assistência Social - SUAS define e organiza os elementos 

essenciais e indispnsaveis à execução da política de assistência social, que tem três funções: 

Proteção Socioassistencial, Defesa Social e Institucional e Vigilância Social.  

A proteção social, hierarquizada em básica e especial é a garantia de inclusão a todos 

os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, 

inserindo-os na rede de Proteção Social local.  

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se 
encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos 
com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 
ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 
desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no 
acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 
de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 
inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 
diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. 
(PNAS,2004, 31) 

 

Mauriel (2010, p. 173) afirma que a PNAS 2014 contempla os princípios e conceitos 

presentes na teoria do desenvolvimento humano ou desenvolvimento como liberdade de 

Amartya Sem na perspectiva da “gestão estratégica da pobreza”. 

 
A “gestão estratégica da pobreza”, que supõe o fortalecimento da capacidade dos 
pobres para lutarem contra a pobreza como sujeitos desse processo, aposta no 
crescimento individual e na melhoria das condições de acesso à produção (incentivo à 
geração de renda), ao microcrédito e, consequentemente, à mobilidade social (por seus 
próprios esforços pessoais). Isso significa, sob essa concepção de política social, 
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possibilitar a conquista da cidadania para a parcela mais “vulnerável” da população, 
conferindo aos pobres uma possibilidade de inserção precária, pois como não é possível 
construir saídas de integração estrutural via trabalho regular em função do padrão de 
desenvolvimento global excludente, propõe-se essa forma de acomodação. 
(MAURIEL,2010, p. 177) 

 

Segundo Siqueira (2013:120-122) a estratégia do Banco Mundial para a redução da 

pobreza extrema, anteriormente baseada na oferta de trabalho e de assistência social, 

apresenta modificações a partir dos anos 2000, focando a promoção de oportunidades para 

facilitar a autonomia e aumentar a segurança dos pobres . Esclarece que, se na década de 50 

do sec XX , fundamentada numa visão econômica, a principal via do desenvolvimento eram os 

grandes investimentos em capital físico e infraestrutura, na década de 70, os investimentos em 

saúde e educação passaram a ter a mesma importância estratégica para aquela instituição. A 

partir dos anos 1990, houve uma redefinição concepção da pobreza, numa perspectiva 

multidimensional. A pobreza é mais do que a renda ou desenvolvimento humano inadequado; 

como também vulnerabilidade, falta de voz, poder e representação. (Banco Mundial, 2002, p. 

12). 

No documento publicado em 2002 o Banco Mundial atribui a incapacidade de redução à 

pobreza aos Estados Nacionais cujos governos tem se demonstrado ineficientes, corruptos e 

elitistas. Outra causa da vulnerabilidade é a incapacidade do estado ou da comunidade em 

desenvolver mecanismos de redução ou alivio dos riscos que os pobres enfrentam. (Banco 

Mundial, 2002, p. 37). Nessa perspectiva, ressalta a necessidade de cobertura da proteção 

social às vulnerabilidades como responsabilidade dos estados nacionais, mediante a 

implementação de políticas publicas que aumentem as coberturas e proteções. Nos anos de 

1990, o governo e as Instituições passaram a ocupar o centro do debate, ao lado das questões 

de vulnerabilidade no âmbito nacional e local (Banco mundial, 2002, p. 6). Por outro lado,  os 

documentos apontam para a necessidade d o “empoderamento” das populações pobres ou em 

situação de “risco sociais”, ou seja , valorizar os recursos e potencialidades das próprias 

comunidades em situação de vulnerabilidades. 

 
Diante dos fatos, é possível constatar que a instituição modifica sua concepção de 
pobreza e as estratégias para combatê-la, com o passar de uma década. Apesar de 
admitir a precariedade dos seus métodos anteriores, permanece a individualização da 
pobreza (ora como incapacidade do sujeito, ora como “vulnerabilidade” em relação ao 
contexto), a desarticulação da pobreza em relação à acumulação da riqueza, e a crença 
na força do comércio e da gestão capitalista como premissa da sua atuação 
programática para erradicar a pobreza. (SIQUEIRA, 2013, p. 121) 

 
Mauriel explica que o expoente com maior proeminência no desenvolvimento dessa 

perspectiva é o indiano Amartya Sen, cujas ideias conformam base para a teoria do 

desenvolvimento humano, propagada por organismos econômicos multilaterais como PNUD e 

Banco Mundial (Mauriel ,2010, p. 175). Sen (2001, 2000) explica a pobreza a partir de duas 

dimensões: desigualdade econômica e desigualdade de capacidades. A desigualdade 
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econômica refere-se às desigualdades de renda e de bens privados, além das condições 

materiais efetivas e as desigualdades de capacidades referem-se às potencialidades que são 

inerentes às características individuais das pessoas. 

 

 

4. INDICADORES DE VULNERABILIDADE  SOCIAL E DESPROTEÇÃO - ANÁLISE 

DO PROTOCOLO UTILIZADO NO PMTR EM LONDRINA - PR 

 

 Conforme o atual Plano Municipal de Assistência Social de Londrina (PMAS -

Londrina, 2015) a cidade é  considerada a quarta maior cidade da região sul do país, possui, 

de acordo com o Censo do IBGE/2010, 506.701 pessoas como população residente, das quais 

493.520 na área urbana e 13.181 na área rural. A estimativa populacional indica crescimento 

no número de residentes para 537.566 habitantes no município (IBGE,2013).   

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Londrina, calculado com 

base nos dados do Censo Demográfico de 2010, foi de 0,778.2 O município está situado na 

faixa de desenvolvimento humano alto (IDH-M entre 0,700 e 0,799). Nos indicadores ou 

subíndices que compõem o IDH-M, Londrina teve o seguinte desempenho: IDH-M-L 

(Longevidade): 0,837; IDH-M-E (Educação): 0,712; e IDH-M-R (Renda): 0,789.Neste índice o 

Município subiu de 0,716 em 2000 para 0,778 em 2010 - uma taxa de crescimento de 8,66%.A 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos nesse período foi Educação (com 

crescimento de 0,100), seguida por Longevidade e por Renda. Nas duas últimas décadas 

Londrina teve um incremento no seu IDH-M de 32,31%, aumento inferior às médias de 

crescimento nacional (47,46%) e estadual (47,73%). O hiato de desenvolvimento humano, ou 

seja, a distância entre o IDH-M do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido 

em 46,12% entre 1991 e 2010. Londrina ocupa a 145ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que 144 (2,59%) municípios estão em situação melhor e 5.421 

(97,41%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 399 outros municípios de 

Paraná, Londrina ocupa a 6ª posição, sendo que 5 (1,25%) municípios estão em situação 

melhor e 394 (98,75%) municípios estão em situação pior ou igual (LONDRINA, 2014).   

Apesar deste alto índice de desenvolvimento humano e  da melhoria do desempenho 

no conjunto de indicadores que compõem o IDH-M, ainda persistem no Município altas taxas 

de concentração de renda e, consequentemente, alta desigualdade social, que se reflete em 

número expressivo de pessoas vivendo em situação de pobreza em assentamentos, 

ocupações e favelas, localizadas nas áreas periféricas da cidade. O Índice de Gini do Município 

de Londrina, apurado no ano de 2010, foi 0,51.  

O relatório do MDS (2013) demontra a composição etária da população de Londrina, 
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em situação de extrema pobreza (com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00). 

segundo os dados censitários do IBGE: 

  

IDADE QUANTIDADE % 

0 a 3 520 7,9 

4 a 5 259 3,9 

6 a 14 1.626 24,7 

15 a 17 405 6,2 

SUBTOTAL 2.810 42,7 

18 A 39 1.936 29,5 

40 A 59 1.132 17,2 

60 ANOS OU MAIS 691 10,5 

TOTAL 6.570 100,0 

TABELA 1. População de Londrina em extema pobreza, por faiza etária. Fonte: MDS/SAGI (2014) 

 

Cabe destaque na tabela acima o porcentual de crianças e adolescentes em situação 

de extrema pobreza. Com relação aos dados das condições habitacionais, os indicadores 

municipais evidenciam igualmente as vulnerabilidades dessas famílias. De acordo com o 

diagnóstico realizado para a formulação do Plano Local de Habitação de Interesse Social - 

PLHIS, são 61 assentamentos precários e/ou ocupações irregulares em Londrina, nos quais 

vivem cerca de 4.709 famílias (aproximadamente 14.409 pessoas) em condições inadequadas 

e de precariedade tanto em relação aos domicílios quanto à posse da terra.  

A partir da constatação da insuficiência de cobertura das necessidades das famílias que 

vivem em situação de extrema pobreza (quadro 1) pelos programas de transferência de renda 

nacionais (em especial o Bolsa Família), a Secretaria Municipal de Assistência Social  criou o 

PMTR, um programa de transferência de renda com recursos municipais, para garantir a 

proteção daqueles que não são contemplados com o Bolsa Família6, mas apresentem 

vulnerabilidades que interfiram na sua sobrevivência.  

No obstante a PNAS tenha como proposta de proteção social não contributiva os 

benefícios e os serviços a serem acessados no CRAS, Souza Filho et all (2014: 34) explicam 

que o Programa Bolsa família foi a principal estratégia do Governo Lula para combater a 

pobreza e a desigualdade social. Nesse sentido chamam a atenção para a focalizaão como um 

fator preocupante na política de Asiistencia social na atualidade, quando define que o público 

                                                
6 O PBF foi instituído pela Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei nº 

10.836 de 09 de janeiro de 2004, estabelece como seus objetivos a segurança alimentar e nutricional, a erradicação 
da extrema pobreza e a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome. Deve atender as 
famílias sem renda, devidamente cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou que 
possuam renda mensal de até R$ 140,00 e possuírem crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 
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alvo de atendimento deve estar dentro dos critérios de vulnerabilidade apresentados na 

NOB/SUAS (SOUZA FILHO ET ALL, 2014: 43). 

Para Silva e Silva (2006, p 28) os Programas de Transferência de Renda no Brasil:  

 

“ (...) são marcados, por grandes inovações: a implementação descentralizada desses 
Programas; a transferência monetária direta para os beneficiários; a admissão da 
Família enquanto unidade de atenção social; a unificação dos programas; a proposta de 
articulação de políticas compensatórias com políticas estruturantes e a obrigatoriedade 
do cumprimento de condicionalidades por parte dos beneficiários, o que imprimiu ao 
Sistema Brasileiro de Proteção Social novo padrão, novo conteúdo, nova dinâmica, mas 
também novos desafios...” 

  

O PMTR foi instituído pela Lei Municipal Nº. 10.323 de 9 de outubro de 2007, que 

revogou o antigo Programa de Garantia de Renda Mínima, criado pela Lei Municipal Nº. 9.000 

de 19 de dezembro de 2002 e é de responsabilidade da Gerência de Transferência de Renda 

da Secretaria Municipal de Assistência Social7. O público alvo, tipificado no art. 1º da referida 

Lei Municipal são pessoas ou famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social 

e/ou em situação de risco social. São consideradas em situação de vulnerabilidade as famílias 

ou pessoas que se encontram em situação de fragilidade pessoal e social por decorrência da 

impossibilidade de geração de renda e por mudanças de vida natural ou social, expostas às 

situações de violação de seus direitos, caracterizando risco social. Para usufruírem de PMTR 

as famílias precisam estar inseridas, atendidas ou acompanhadas por serviços de Assistência 

Social no Município, devidamente reconhecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 

possuírem renda per capita mensal até meio salário mínimo (ou equivalente referência 

nacional); estarem em condições de vida que levem à exposição a riscos pessoais e/ou sociais; 

e residirem no Município há pelo menos dois anos. 

Para concessão do PMTR a Secretaria criou um sistema de avaliação elencando 

indicadores de vulnerabilidade e/ou desproteção, que pode ser observado no protocolo de 

desproteções indicadas para avaliação ao acesso à Transferência de Renda Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Compete a essa Gerência, em relação à gestão, planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socio-

assistenciais básicos de transferência de renda ao público alvo da política de assistência social (federal e municipal); 
coordenar as ações relacionadas a transferência de renda; e emitir pareceres, relatórios e outros documentos 
relacionados a assuntos de sua área de competência. 
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FIGURA 1 – Protocolo de indicadores de desproteção para avaliação do PMTR - Ld 

 

FONTE: IRSAS – Secretaria Municipal de Assiatência Social – Londrina - PR. 

 

O IRSAS - Informatização da Rede de Serviços da Assistência Social - é um sistema de 

cadastro e controle destinado a todas as entidades sócio-assistenciais governamentais e não 

governamentais do município de Londrina.  Através do IRSAS8, essas entidades compartilham 

o cadastro de todas as pessoas atendidas pela rede de serviços, tornando dessa maneira 

possível obter-se um cadastro atualizado e completo, com diversas informações de diferentes 

tipos de serviços assistenciais. 

 Ao analisar as vulnerabilidades caracterizadas no protocolo como “desproteções” 

percebe-se que, em sua maioria, expressam as condições de pobreza relativas à ausência de 

                                                
8
 O IRSAS possibilita a coleta de informações para identificação, localização da pessoa, escolaridade, ocupação, 

composição familiar, sendo possível traçar um perfil do público atendido por cada entidade sócio-assistencial 
inclusive com divisões por rua, bairro e territórios onde estão situados os CRAS – Centros de Referência de 
Assistência Social gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social com a finalidade de garantir proteção 
social ás famílias que constituem o público alvo dessa política. 
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trabalho, renda, pensão, aposentadoria e apoio financeiro que garantam as condições 

materiais de subsistência. No entanto, os indicadores não se restringem a essa perspectiva 

econômica da pobreza material ou de desigualdade econômica conforme a prespespectiva 

desenvolvida por Amartya Sem, ou seja, são identificadas várias vulnerabilidades e riscos 

ligados à falta de capacidade das famílias em relação às condições de moradia, saúde, 

educação, violência, dentre outras. 

Em relação à moradia, destacamos os indicadores de número 4 (despesas com 

moradia), 5 (moradia precária ou sub normal), 15 ( crianças em situação de rua), 17 e 18  ( 

pessoa em processo de superação da condição de rua).  Esses indicadores demonstram, além 

das dificuldades enfrentadas pelas famílias quanto à moradia digna, as desproteções da 

política municipal de Habitação de Interesse Social. Sobreviver em uma moradia precária se 

caracteriza como vulnerabilidade, porque destitue o direito de habitação das famílias e 

consequentemente o direito a usufruir dos seviços públicos. Koga (2011, p. 117) ressalta 

que faz parte da cidadania a incorporação do território como espaço não somente de 

habitação, mas também de vivência e convivência. Significa morar bem, passear com prazer e 

segurança, usufruir bem dos serviços. 

As vulnerabilidades ligadas à saúde são apresentadas nos indicadores de número 7 

(uso de substâncias psicoativas), 10 (ligadas a alguma deficiência), 11 (pessoa portadora de 

doença que necessite de cuidados especiais) e demonstram que tais situações agravam o 

quadro de vulnerabilidade das famílias. Há ainda os indicadores relativos à escolaridade, como 

o de número 19 (baixa formação de escolaridade na renda familiar) e 20 (crianças e 

adolescentes com dificuldade de acesso, permanência ou defasagem escolar). No que se 

refere à política de Educação há que se ressaltar o quadro 1 cujos dados demonstram que o 

maior percentual (24,7%) da população municipal em situação de extrema pobreza faixa etária 

de 6 a 14 anos. 

A violência também é um indicador de agravamento das vulnerabilidades. As vitimas de 

violência são arroladas no indicador de número 8, mas também os indicadores de privação de 

liberdade (n.13) e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa (n.12) são 

resultantes da violência que envolve o ato infracional.  

Por fim há que salientar o foco no nas desvantagens da família, enquanto núcleo 

acolhedor dos indivíduos nos diferentes ciclos de vida, o que leva á fragilização dos vínculos 

familiares e comunitários. Os indicadores revelam as desproteções pela ausência ou 

insuficiência de serviços adequados às demandas apresentadas pelas famílias usuárias da 

política de assistência social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desse estudo nos levam a concluir que, muito embora Londrina 

apresente alto Indice de Desenvolvimento Humano ainda persistem no Município, altas taxas 

de concentração de renda e, consequentemente, alta desigualdade social que se reflete em um 

número expressivo de pessoas vivendo em situação de pobreza nas áreas periféricas da 

cidade. São 6.570 pessoas em situação de extrema pobreza (com renda domiciliar per capita 

abaixo de R$ 70,00) sendo que, grande parte dessas famílias, está fora do mercado formal de 

trabalho e possui baixo acesso ao conhecimento o que agrava a sua vulnerabilidade social. 

O conceito de vulnerabilidade social que permeia a política municipal de assistência 

social é concebido na sua forma multidimensional, ou seja, além da ausência de renda, as 

pessoas ou grupos nesta condição encontram-se socialmente fragilizadas, considerando sua 

exposição a fatores que geram privação de capacidades e potencialidades e prejudicam o 

acesso a bens e serviços, ao conhecimento, à renda e ao trabalho.  

Em consonância com os ditames da Política Nacional de Assistência Social essa 

concepção pauta-se na Teoria do Desenvolvimento Humano desenvolvida pelos organismos 

internacionais como PNUD e Banco Mundial que tem como um de seus mentores o indiano 

Amartya Sen para quem a pobreza possui além da dimensão econômica da falta de acesso à 

renda, igualmente uma dimensão que considera as desigualdades das capacidades e 

potencialidades  das famílias para a sobrevivência com dignidade. 

Tais vulnerabilidades são identificadas pela definição de indicadores que se referem 

tanto às dificuldades de acesso ao trabalho e à renda das famílias quanto às desvantagens 

provocadas pelas violações dos direitos à habitação, educação, alimentação, saúde, 

segurança, que interferem na sua sobrevivência.  São medidas ainda pelas desproteções na 

cobertura dos serviços públicos, agravadas em teritórios periféricos, onde se encontra a 

maioria dos usuários dos programas de transferncia de renda. 

Desta forma justifica-se o PMTR de Londrina como uma das estratégias de garantia da 

segurança de renda, como uma responsabilidade do poder público em proporcionar 

atendimento à todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou 

risco social e destituição do direito à renda. 

Por fim a análise dos indicadores de vulnerabilidade/desproteção social do PMTR – 

Programa Municipal de Transferência de Renda em Londrina- PR, demonstrou que os critérios 

de acesso tem como determinantes: as carências que interferem na sobrevivência digna das 

famílias, a falta de capacidade dessa famílias em administrar as adversidades conjunturais e 

desvantagens territoriais, como também a ausência de proteção por parte da gestão pública 
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muinicipal, indicada pela precariedade em relação à garantia do direito à educação, saúde, 

habitação e segurança.  
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