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RESUMO 
 
 
 

O objetivo do presente trabalho é abordar os problemas sociais através de 

enfoques multidisciplinares. Foi realizado um estudo de caso através de uma 

Pesquisa Ação que ao analisar o acesso aos direitos sociais básicos de uma 

população vulnerável do assentamento do bairro Paraíso de Cima, situado no 

município de Barra Mansa– RJ constou que há uma ausência de programas relativos 

a trabalho e renda e também a insuficiência dos programas sociais já existentes, 

especialmente de saúde, educação, habitação e assistência social, por faltar um 

diálogo entre as diferentes áreas. Considerando a necessidade de implementar  

políticas públicas de forma intersetorial para se obter melhores resultados na 

promoção dos serviços públicos, a intersetorialidade é apresentada como estratégia 

para o desenvolvimento descentralizado dos serviços prestados pelos governos 

locais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso é fruto de uma experiência pessoal de 

voluntariado junto ao Projeto Orar em Ação no assentamento sem terra situado no 

bairro Paraíso de Cima no município de Barra Mansa– RJ. Também é parte de um 

esforço para tentar compreender os problemas sociais através de enfoques 

multidisciplinares. 

Tendo em vista que as políticas públicas no Brasil correspondem a um conjunto 

de direitos assegurados constitucionalmente, optou-se por apresentar o andamento 

da conjuntura das Políticas Públicas neste local, para enfim analisar o acesso da 

população aos seus direitos sociais básicos. 

Embora constitucionalmente garantidas como direitos, as políticas públicas de 

assistência social, trabalho e renda, educação, saúde e habitação, no Brasil, são 

setoriais e muitas vezes operam de forma desarticulada, respondendo a uma gestão 

com características centralizadoras, deixando prevalecer práticas que não dialogam 

entre si. 

Partindo da premissa de que a administração pública busca encontrar critérios 

de decisão que permitam escolher melhores soluções para os problemas públicos, 

apresentaremos argumentos que fundamentam a relevância da problemática que diz 

respeito à capacidade dos agentes públicos de produzir políticas sociais 

intersetoriais, especialmente nas esferas locais de governo. 

Além dessa breve introdução, o presente estudo está dividido em seis 

capítulos. O primeiro capítulo discutirá o conceito de multidimensionalidade das 

desigualdades e a intersetorialidade das políticas sociais como medida de 

enfrentamento dos problemas sociais que acometem populações vulneráveis. O 

segundo capítulo apresentará o contexto histórico de descentralização das Políticas 

Sociais no Brasil, após as inovações introduzidas pela Constituição de 1988, 

destacando as políticas socioassistenciais implementadas recentemente pelo 

governo brasileiro, especialmente durante o período 2003-2016. O terceiro capítulo 

aborda os dados da localidade em estudo. O quarto capítulo expõe os 

procedimentos metodológicos da pesquisa. O quinto capítulo resume os problemas 

encontrados na pesquisa. Por fim, o último capítulo consiste na conclusão do 

trabalho. 
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2 DESIGUALDADES E INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Este capítulo discute, entre outras coisas, o caráter múltiplo das desigualdades 

e apresenta a necessidade de se abordar as políticas públicas por meio da 

intersetorialidade das áreas sociais. 

Alguns dos problemas mais centrais do tema da igualdade surgem 

precisamente por causa do contraste entre a igualdade nos diferentes espaços. A 

ética da igualdade tem de levar em conta adequadamente nossas diversidades, que 

afetam as relações entre diferentes espaços. A pluralidade das variáveis focais pode 

fazer uma grande diferença devido à diversidade dos seres humanos (SEN, 2001, p. 

59). 

Não podemos dizer que existe uma fórmula que contemple as diversas 

privações e particularidades dos indivíduos, o que podemos dizer é que existe uma 

necessidade de analisar essas particularidades a fim de alcançar melhores e 

efetivas políticas públicas. 

Um problema frequente surge da concentração da desigualdade de rendas 

como o foco primário de atenção na análise da desigualdade. Assim, Sen (2001, 

p.60) afirma que: 

 

A extensão da desigualdade real de oportunidades com que as pessoas se 
defrontam não pode ser prontamente deduzida da magnitude da 
desigualdade de rendas, pois o que podemos ou não fazer, podemos ou 
não realizar, não depende somente das nossas rendas, mas também da 
variedade de características físicas e sociais que afetam nossas vidas e 
fazem de nós o que somos. 

 
Embora a renda seja um fator importante para o bem-estar das coletividades, 

somente ela não resolve todos os problemas sociais. O fato de dois indivíduos 

possuírem a mesma quantidade de renda não impede que esses mesmos indivíduos 

sejam afetados por diferentes desigualdades de capacidades e funções. Isso 

significa que as privações que alguns indivíduos sofrem independem da 

disponibilidade de renda, pois as desigualdades são múltiplas e contingentes, sendo 

difícil estabelecer uma métrica para defini-las. 

A proliferação de epidemias, por exemplo, tende a afetar todos os indivíduos de 

uma mesma população, independentemente do seu nível de renda, embora afete 

mais aqueles indivíduos que habitam áreas precárias e carentes de serviços sociais 
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básicos. Assim, uma política pública que elimine epidemias está aumentando nossa 

liberdade para viver uma vida ausente de privações (SEN, 2001, p. 114). Quando 

avaliamos as desigualdades na capacidade de escapar de doenças que não são 

inevitáveis, ou da fome que pode ser evitada, ou da morte prematura, não estamos 

examinando apenas diferenças no bem-estar, mas também liberdades básicas que 

valorizamos e apreciamos (SEN, 2001, p. 118).  

Sendo assim, é de fundamental relevância desenvolver políticas públicas que 

possam ser consideradas a partir do prisma do aumento da liberdade real das 

pessoas, pois a avaliação das desigualdades tem de levar em conta tanto a 

pluralidade de espaços nos quais a desigualdade pode ser apreciada como a 

diversidade dos indivíduos. 

Portanto, é imprescindível pensar a política pública como um meio de reduzir 

carências e privações, as quais impedem os indivíduos de realizar seus objetivos 

com liberdade.  

A literatura sobre ‘‘necessidades básicas’’ e os estudos relacionados com a 

‘‘qualidade de vida’ têm chamado atenção para as privações da população no que 

tange ao acesso a bens e serviços essenciais (SEN, 2001, p. 172).  

Essa literatura contribuiu para alertar os formuladores de políticas públicas 

sobre o fenômeno da pobreza em suas múltiplas manifestações. Além de 

insuficiência de renda, as pessoas em situação de extrema pobreza, em geral, 

também padecem de insegurança alimentar e nutricional, baixa escolaridade, 

inserção precária no mundo do trabalho, entre outras privações. E, dentro de cada 

uma dessas dimensões, a pobreza se apresenta com várias faces, a depender do 

tipo de público observado(CAMPELLO et al, 2014, p. 130).De acordo com o Atlas de 

Vulnerabilidade Social do Instituto de Política Econômica Aplicada - IPEA ( 2015, 

p.14) nos municípios Brasileiros:  

 

As noções de “exclusão” e de “vulnerabilidade social” têm sido cada vez 
mais utilizadas no Brasil e no mundo por pesquisadores, gestores e 
operadores de políticas sociais, num esforço de ampliação do entendimento 
das situações tradicionalmente definidas como de pobreza, buscando 
exprimir uma perspectiva ampliada complementar àquela atrelada à questão 
da insuficiência de renda. 
 

Partindo do esforço em ampliar o conhecimento das áreas que apresentam a 

pobreza em suas múltiplas manifestações, é necessário um enfoque multidisciplinar 

das questões sociais para se obter bons resultados das políticas públicas. 
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Tendo em vista que a pobreza é um fenômeno multidimensional e 
multifacetado, que se manifesta de diferentes maneiras em cada região, 
cada localidade e para cada público do país, o Plano Brasil sem Miséria 
precisava de ações intersetoriais, articuladas e integradas, desenvolvidas de 
forma pactuada entre União, estados e municípios (CAMPELLO, Tereza; 

FALCÃO, Tiago; COSTA, Patrícia, 2014, p. 138) 
 

Sendo assim, a gestão territorial das políticas sociais deve se pautar pela 

descentralização e intersetorialidade.  

 

2.1 Intersetorialidade e governança das políticas sociais 

 

Considera-se a intersetorialidade das políticas sociais um princípio que deveria 

orientar as práticas de construção de redes municipais de implementação das 

políticas, visto que, tradicionalmente, as políticas públicas descentralizadas de 

educação, habitação, saúde e assistência operam de forma desarticulada, 

carecendo de pactuação política local para atingir seus resultados. 

O próprio gestor do Cadastro Único do Programa Bolsa Família no município 

de Barra Mansa deu a seguinte resposta quando lhe foi perguntado se existia 

interlocução das secretarias para implementação dos programas : ‘‘Infelizmente não 

há interlocução entre as secretárias para a implementação dos programas, pois se 

tivessem poderiam ter uma ampla informação das famílias carentes do município.’’ . 

Essa baixa articulação da gestão das políticas públicas gera fragmentação da 

atenção às necessidades sociais e paralelismo de ações ao invés de otimizar a 

gestão por meio de rede intersetorial.  

Uma rede intersetorial de implementação de políticas públicas sugere a ideia 

de articulação, conexão, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre 

parceiros, interdependência de serviços socioassistenciais para garantir a 

integralidade da atenção aos segmentos sociais vulneráveis ou em situação de risco 

social e pessoal. 

Um conceito central para essa discussão é o de “governança”. Tal conceito 

torna explícito o caráter intersetorial das políticas ao frisar a necessidade de articular 

as estratégias dos atores estatais e não estatais no processo de sua implementação. 

São temas da governança: as formas horizontais de interação entre os atores; as 
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interdependências; a autonomia de setores e de redes na relação com o Estado; os 

processos de coordenação de atores políticos e sociais. 

Enfim, a governança é um processo de coordenação de atos, de grupos 

sociais, de instituições para alcançar objetivos discutidos e definidos coletivamente, 

complementando as atividades tradicionais de governo, que não desaparecem 

(LASCOUMES &LE GALES, 2014, p. 28). 

Na verdade, as atividades tradicionais de governo como a coordenação, a 

regulação e a formulação e implementação de políticas publicas tornam-se ainda 

mais necessárias quando operam dentro das redes de governança.  

Desse modo, no tópico seguinte será apresentado a tipologia das políticas 

públicas, suas características e funções.  

 

2.2Tipos de Políticas Públicas  

 

De maneira geral, as políticas públicas podem ter vários objetivos e 

particularidades distintas, para atingir diferentes áreas e promover o bem estar da 

sociedade. Conforme será apresentado, são muitos os tipos de Políticas Públicas. 

Uma política pública é um programa de ação governamental, ou, segundo a 

formulação de Dye (1976) é tudo o que os governos decidem fazer ou não fazer.  

Tradicionalmente, compreende-se que seja um conjunto de ações e decisões 

propostas geralmente por um ente estatal, em uma determinada área de maneira 

discricionária ou pela combinação de esforços com determinada comunidade ou 

setores da sociedade civil. 

De acordo com Lascoumes & Le Gales (2014), nas sociedades 

contemporâneas as políticas públicas estão onipresentes. Falar de política pública é 

de certa forma, designar a ação realizada pela autoridade pública com o fim de tratar 

uma situação que é percebida como problemática. Além de tratar dos problemas 

sociais, as políticas públicas criam uma ação coletiva que participa na criação de 

uma ordem social e política, na condução da sociedade, na regulação de suas 

tensões, na integração de grupos e na resolução de conflitos.  

Em outras palavras, as Políticas Públicas são o resultado de diversos grupos 

ou segmentos da sociedade que buscam defender ou garantir seus interesses, e ao 

atuar na direção do interesse público, o governo busca maximizar o bem estar social 

por meio destas. 
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As políticas públicas para Laswell (1936)são escolhas de clientelas. Nesse 

sentido, o interesse público não deixa de expressar as demandas e expectativas da 

sociedade. Trata-se de compreender, através de enfoques multidisciplinares, quais 

são os problemas públicos que devem ser trabalhados pela autoridade política 

(LASCOUMES &LE GALES, 2014, p.16). 

É importante ressaltar que a existência de grupos e setores da sociedade 

apresentando reivindicações e demandas não significa que estas serão atendidas, 

pois antes disso é necessário que as reivindicações sejam reconhecidas e ganhem 

força ao ponto de chamar a atenção das autoridades públicas. 

As políticas públicas são quebra-cabeças para resolver as condições de 

fragilidade dos meios, da incerteza dos fins e da importância dos jogos dos atores na 

implementação (LASCOUMES & LE GALES, 2014, p.18). 

Com base no que foi apresentado, e na diversidade das possíveis áreas de 

desenvolvimento, pode-se dizer que existem diferentes tipos de Políticas Públicas. 

Theodore Lowi (1964, 1972 apud Rua e Romanini, 2016) apresenta os três tipos de 

políticas públicas: Políticas Públicas Regulatórias; Políticas Públicas Distributivas 

e  Políticas Públicas Redistributivas, para o melhor entendimento o Quadro 1 

demonstra a finalidade de cada tipo. 

 

 

Quadro 1 – Tipos de Políticas Públicas 

 

 

Política 

Regulatória  

 

O grau de conflito é elevado e varia de acordo com o setor 

regulado.  

É constituída de ordens e proibições.  

Os benefícios são difusos e os custos concentrados, combinando 

um padrão de demanda fragmentado e um sistema decisório 

concentrado.  

As políticas regulatórias, sempre muito mediadas, são aquelas que 

estabelecem imperativos, proibições, interdições e condições por 

meio das quais podem e devem ser realizadas determinadas 

atividades ou admitidos certos comportamentos.  

Seus custos e benefícios podem ser disseminados 

equilibradamente ou podem privilegiar interesses restritos, a 
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depender dos recursos de poder dos atores abarcados.  

Elas podem variar de regulamentações simples e operacionais a 

regulações complexas, de grande abrangência.  

Exemplo: Código de Trânsito, Lei de Eficiência Energética, Código 

Florestal, Legislação Trabalhista, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Política 

Distributiva  

 

É de mais fácil implementação porque possui baixo grau de conflito 

e tem custos e benefícios difusos.  

É caracterizada pelo consenso. Como regra, combina um padrão 

de demandas fragmentado e um sistema de decisão disperso.  

As políticas distributivas promovem a alocação de bens ou serviços 

a frações específicas da sociedade (categoria de pessoas, 

localidades, regiões, grupos sociais etc.) mediante recursos 

provenientes dos tributos (impostos, contribuições sociais, 

contribuições econômicas e taxas), arrecadados compulsoriamente 

da coletividade como um todo.  

Beneficia grande número de destinatários, com custo individual 

relativamente baixo, e os potenciais opositores poderão se 

beneficiar da distribuição de bens e serviços. Podem se relacionar 

ao exercício de direitos, ou não. Podem ser assistencialistas, ou 

não. Podem ser clientelistas, ou não.  

Exemplo: implementação de hospitais e escolas, construção de 

pontes e estradas, revitalização de áreas urbanas, atendimento em 

situação de calamidade ou de catástrofes, vacinação, distribuição 

de medicamentos, redução de IPI para taxistas, etc. 

Mesmo essas políticas enfrentam as disputas alocativas dos 

orçamentos públicos. Em momentos de restrições fiscais e de 

implementação do Estado mínimo, como no governo atual, 

também há muitos problemas para assegurar essas políticas. 

 

 

 

 

É de difícil implementação porque tem alto grau de conflito, além 

de custos e benefícios concentrados.  

É orientada para o conflito. Em geral, combina demandas 
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Política 

Redistributiva  

 

agregadas e sistema de decisão centralizado.  

As políticas redistributivas destinam-se a distribuir bens ou serviços 

a segmentos particularizados da população por intermédio de 

recursos oriundos de outros grupos específicos.  

Tem o objetivo de redistribuir renda na forma de recursos e/ou 

financiamentos de equipamentos e serviços. São conflituosas e 

nem sempre virtuosas.  

Exemplo: reforma agrária, distribuição de royalties do petróleo, 

política de transferência de recursos inter-regionais, política 

tributária, imposto progressivo (IPTU, IR), previdência social, 

seguro-desemprego/defeso, cotas raciais, etc. 

 

 

Fonte: Theodore Lowi (1964, 1972 apud Rua e Romanini, 2016) 

 

Considerando a tipologia destacada acima, este trabalho aborda as políticas 

redistributivas e sua dinâmica de implementação descentralizada no Brasil. Essas 

políticas atingem uma grande parte da população e são vistas como direitos sociais. 

 

 

3 DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL 

 

Ao longo do tempo, o histórico da construção de Políticas Públicas no Brasil 

vem sendo modificado, especificamente o seu formato institucional. O contexto 

institucional em que vem se realizando a dimensão da reforma do Estado brasileiro é 

inteiramente distinto daquele sob o qual se consolidou o Sistema Brasileiro de 

Proteção Social, durante o regime militar.   

Durante o regime militar, as relações intergovernamentais do Estado brasileiro 

eram, na prática, muito mais próximas às formas que caracterizam um Estado 

unitário do que àquelas que caracterizam as federações (ARRETCHE,1999, p. 3). 

Ainda de acordo com a Arretche (1999, p.25): 

 

Com a retomada das eleições diretas para todos os níveis de governo, bem 
como a descentralização fiscal e a definição dos municípios como entes 
federativos autônomos na Constituição de 1988, modificaram-se a natureza 
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das relações intergovernamentais e, por extensão, estas tiveram impacto 
sobre o processo de redefinição de competências na área social. 

 
A promulgação da Constituição Federal de 1988 introduziu o conceito de 

seguridade social, fazendo com que a rede de proteção social saísse do contexto 

estritamente social-trabalhista e assistencialista e passasse a adquirir uma 

conotação de direito de cidadania.  

Como consequência dessas mudanças institucionais, criou-se mais 

recentemente o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que é o modelo de 

gestão utilizado no país para instrumentalizar as ações de assistência social. O 

SUAS é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, e está previsto e regulamentado na lei federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), construída através das lutas dos 

movimentos sociais, em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade e 

exclusão.  

Cabe destacar que as mudanças sociais processadas com o advento da 

Constituição de 1988 se intensificaram com as recentes inovações das políticas 

sociais produzidas durante os governos Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e  

Dilma Rousseff (2010-2016), que, entre outras coisas, ampliaram os impactos das 

políticas sociais universais e descentralizadas. 

 Durante o governo Lula merecem destaque os seguintes programas: 

Programa Fome Zero; o Programa Bolsa Família, que unificou três programas 

criados na administração de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002): o Bolsa-

Escola, o Bolsa-Alimentação e o Auxílio-Gás; o Programa Nacional do Primeiro 

Emprego; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); Luz Para Todos; 

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos; Programa Universidade para 

Todos/PROUNI. 

No governo Dilma Rousseff os programas foram: Rede Cegonha destinado às 

gestantes que tinha como objetivo a redução da mortalidade infantil; o Pronatec 

(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), lançado para dar 

bolsas de estudo a alunos e trabalhadores que queiram fazer cursos técnicos e 

profissionalizantes; o Programa Brasil sem Miséria como complemento do Bolsa-

Família; o Programa Minha Casa, Minha Vida; o Brasil Carinhoso; Sisutec que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assist%C3%AAncia_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Desenvolvimento_Social_e_Combate_%C3%A0_Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Desenvolvimento_Social_e_Combate_%C3%A0_Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
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auxilia jovens carentes a conquistar vagas gratuitas no ensino técnico; o PAC 2 que 

é um programa promove execução de grandes obras de infraestrutura social. 

Dentre as políticas citadas acima, este trabalho busca realçar aquelas mais 

relevantes para o público do local de estudo selecionado, como as politicas sociais 

de assistência social, educação, habitação, e geração de trabalho e renda, em razão 

das precárias condições de vida no referido local.  

Sob o Estado federativo pós-1988, os governos locais são de fato 

politicamente soberanos e aderem à descentralização com base em um cálculo em 

que são avaliados os custos e benefícios prováveis desta decisão. Isto implica que, 

para obter a adesão dos governos locais a um programa de transferência de 

atribuições, governos centrais devem implementar estratégias bem sucedidas de 

indução institucional (ARRETCHE, 1999, p. 25). 

É bom lembrar que o maior propósito de uma gestão municipal comprometida 

com a cidadania é desencadear um processo de desenvolvimento social, ou seja, 

ampliar as "condições de qualidade de vida e do exercício dos direitos de uma dada 

população, com o objetivo de promover o compartilhamento da riqueza material e 

imaterial disponível em um grupo social, em determinado momento histórico" 

(INOJOSA, 1998, p. 41). 

Desse modo, o estudo pretende averiguar a capilaridade dos programas de 

governo no Bairro Paraíso de Cima e se estes estariam atuando de forma articulada 

de modo a facilitar o acesso da população. 

 

4 DADOS LOCAIS 

 

O Bairro Paraíso está situado na região leste da cidade de Barra Mansa, 

município do estado do Rio de Janeiro, sob a subordinação administrativa 

denominada Vila Elmira, confrontada pelo município de Volta Redonda e o Rio 

Paraíba do Sul, e começou a nascer em 1988. 

A área, que estava em situação irregular desde 19961, em agosto de 2002, 

começou a ser invadida por militantes do Movimento dos Trabalhadores sem Teto 

                                                           
1O bairro Paraíso começou a nascer através do processo nº12. 674/88 foi aprovado pela municipalidade em 

26/12/88, sob o registro 03/88, o loteamento “Paraíso”, em nome de Planejamento Imobiliários, investimentos, 
Serviços e Administração S/A. Na aprovação foi assinado o Termo de Compromisso com o Município,para o 
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(MTST). O processo de invasão foi se ampliando, tendo sido cadastradas 347 

famílias posseiras. Em 2004, a situação foi regularizada judicialmente. Em 2006, 

uma ação de cadastramento social coletou, no local, informações referentes a 156 

famílias.  

Atualmente, passado mais de uma década, o assentamento Paraíso de Cima, 

como é conhecido, conta com mais de 200 moradias, o que representa um número 

expressivo de pessoas 

Embora o assentamento esteja localizado em um bairro com políticas públicas, 

como o Bolsa Família, a Tarifa Social (desconto na conta de luz), SAAE (desconto 

na conta de água), Isenção de Concurso Público, Alíquota de Dona de Casa (INSS) 

e Telefone Social, os moradores do assentamento não são contemplados devido à 

irregularidade da sua propriedade e somente recebem o Bolsa Família. 

A situação dos moradores ainda é muito difícil. Abundam problemas de 

segregação urbana, violência e agravamento do quadro de carências, em razão da 

falta de acesso da população local às políticas sociais básicas. Portanto, o local de 

estudo requer uma atenção especial por parte dos poderes públicos.  

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A Pesquisa Ação foi o processo metodológico deste trabalho, onde o 

pesquisador faz parte, está envolvido enquanto ator dentro da pesquisa. Conforme 

define Engel (2000, p. 183), “este tipo de pesquisa constitui um meio de 

desenvolvimento de ‘dentro para fora’, pois parte das preocupações e interesses das 

pessoas envolvidas na prática, envolvendo-as em seu próprio desenvolvimento 

profissional”. 

Optou-se por desenvolver um Estudo de Caso tendo em vista que de acordo 

com Pesce (2000, p. 06) “trata-se de uma pesquisa em profundidade, podendo por 

esta razão, conjugar várias técnicas de pesquisa: observação, entrevistas 

                                                                                                                                                                                     
Aceite do loteamento, não cumprido pelo loteador. Em 1996, através do processo nº. 3376/96, o proprietário, 
alegando problemas decorrentes da conjuntura econômica do país, e sua incapacidade financeira para dar 
continuidade ao empreendimento, desmembrando apenas os lotes com frente para a Estrada dos Mineiros. Em 
18 de janeiro de 2001, A divisão de Fiscalização de Obras, através de denuncia, embargou um parcelamento 
clandestino em terras da Imobiliária. Em consequência desta intenção de expansão do loteamento, em área 
remanescente já utilizada pela comunidade, como o campo de futebol. Após o embargo, a Imobiliária reiniciou 
um canal de negociação com o Município para regularização do loteamento. Paralelamente, em agosto de 2002, 
a área remanescente de propriedade do loteador começou a ser invadida por militantes do Movimento dos Sem 
Terra (MST), episódio que pressionou o Município a iniciar o processo de Regularização Fundiária. 
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estruturadas com uma gama maior de sujeitos envolvidos e entrevistas em 

profundidade com alguns selecionados, análise documental...”. 

Lüdke e André (1986, p. 17) entendem também que o objetivo deste tipo de 

pesquisa “é retratar a complexidade de uma situação particular, focalizando o 

problema em seu aspecto total. O pesquisador usa uma variedade de fontes para 

coleta de dados que são colhidos em vários momentos da pesquisa e em situações 

diversas, com diferentes tipos de sujeito”. 

Neste método de entrevista, de acordo com Zanella (2009), “o entrevistador 

dispõe de um roteiro-guia (ou uma pauta), no entanto, não necessariamente segue a 

ordem determinada no roteiro, se oportuno, inclui novos questionamentos durante o 

encontro, mas nunca perdendo os objetivos da investigação.” Desta forma foi 

possível coletar dados intrínsecos nas falas dos sujeitos da pesquisa, que muitas 

vezes não apareceriam claramente em outros tipos de pesquisa. 

Foi adotado o uso de questionários com o fito de conhecer as principais 

demandas sociais do assentamento localizado no bairro Paraíso de Cima, em Barra 

Mansa – RJ. 

As primeiras perguntas do questionário procuraram conhecer o perfil dos 

moradores do assentamento (sexo, faixa etária, estado civil, número de moradores 

por domicílio, escolaridade, beneficiários de programas sociais). 

Ao longo da mensuração dos dados, pode-se constatar que a população 

apresentou o seguinte perfil: maioria de mulheres, com alto índice de desemprego, e 

beneficiárias do Programa Bolsa-Família como única fonte de renda fixa. As famílias 

residem na localidade desde a invasão, habitando construções precárias e ausentes 

de reconhecimento legal. O bairro não oferece atividades sociais, esportivas e 

educacionais para jovens, crianças e adultos, fora do período escolar. Fato 

evidenciado pela necessidade de práticas esportivas e educacionais apontadas na 

pesquisa. 

Foi perceptível que a comunidade apresenta uma população relativamente 

jovem, aumentando o quantitativo principalmente a partir da década de 1990, como 

mostra a figura 2. O estado civil solteiro é o mais evidenciado entre os moradores, e 

o nível de escolaridade predominante é o ensino fundamental incompleto, conforme 

o exposto no gráfico 1. 

 

 



21 

 

Gráfico 1: 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 2: 

 

Fonte: Autor 

No âmbito das perguntas sociais, procurou-se saber, além do perfil educacional 

e de idade, quantas famílias do local utilizavam os serviços públicos de saúde e 

assistência social. 
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Gráfico 3: 

 

Fonte: Autor 

O gráfico 3 mostra que quase todas as famílias entrevistadas utilizam a 

Unidade de Saúde, o que não significa, entretanto, que o índice de satisfação seja 

equivalente. 

 

Gráfico 4: 

 

Fonte: Autor 
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A maioria das famílias também utiliza os serviços do Centro de Referência de 

Assistência Social porque, em sua maioria, são famílias cadastradas no Cadastro 

Único e recebem o benefício do Programa Bolsa Família, como é possível analisar 

no gráfico em que diz respeito à principal fonte de renda. 

As perguntas relacionadas à moradia tiveram o objetivo de evidenciar o grau de 

necessidade da comunidade no que diz respeito à legalização da terra ocupada e na 

possibilidade de se conseguir o imóvel em construção do Programa Minha Casa 

Minha Vida. 

 

 

 

Gráfico 5: 

 

Fonte: Autor 

O gráfico 5 representa a opinião dos moradores quando perguntados sobre a 

necessidade de se conseguir um imóvel financiado por um programa do governo. 

Nota-se que a urgência é quase unânime.  
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Gráfico 6: 

 

Fonte: Autor 

O gráfico 6 representa o percentual de quanto tempo os moradores estão na 

situação de ocupação do local. Mais da metade está no assentamento desde o 

início, ou seja, há pelo menos quatorze anos. 

 

Gráfico 7:  

 

Fonte: Autor 
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Quando questionados sobre a necessidade de legalizar os barracos, os 

moradores também concordaram que, de uma escala de zero a dez, a prioridade 

girava em torno do valor máximo, como é mostrado no gráfico7. 

Outras questões foram formuladas para captara percepção da população local  

sobre qual tipo de inserção seria mais atrativo para a comunidade. 

 

 

Gráfico 8:  

 

Fonte: Autor 

O gráfico 8 mostra as atividades mais atrativas para as crianças do ponto de 

vista dos entrevistados. O item “lazer” foi o mais escolhido, pois muitas pessoas 

afirmaram que a escola próxima já oferecia aulas de música, esporte, entre outros. 
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Gráfico 9: 

 

Fonte: Autor 

O gráfico 9 representado acima revela, por mais que não seja discrepante, que 

a necessidade material mais citada foi o item “material de construção”, enfatizando a 

urgência em se conseguir o imóvel pelo programa devido à precariedade dos 

barracos onde habitam essas pessoas. 

 

 

Gráfico 10: 
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Fonte: Autor 

No que tange à situação do mercado de trabalho local, os moradores 

entrevistados encontram-se em sua maioria desempregados como pode ser visto na 

figura 10. O modelo de pergunta foi fechado, mas alguns moradores entrevistados 

que responderam sim, complementaram dizendo que exercem serviços autônomos 

como: pedreiro, faxineira, cozinheira, cabeleira, artesã e zelador.   

 

 

 

Gráfico 11: 

 

Fonte: Autor 

Nota-se que o curso estética, que inclui serviços de manicure e pedicure, foi o 

curso profissionalizante mais escolhido pelos entrevistados, refletindo o alto número 

de mulheres entrevistadas. A grande maioria destas, diga-se, se situavam como 

provedoras exclusivas do lar. 
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Gráfico 12:  

 

Fonte: Autor 

Como reflexo das desigualdades sociais, a principal – e muitas vezes única – 

fonte de renda das famílias é o benefício do Programa Bolsa Família, como ilustra o 

gráfico 12. 

Com base na coleta de dados, podemos destacar alguns aspectos:  

 Precariedade de serviços básicos como iluminação pública adequada; 

 Ausência de saneamento básico; 

 Baixa potencialidade de desenvolvimento de renda dentro da 

comunidade; 

 Estigmatização social, representada em forma de preconceito de etnia; 

 Existência apenas do Programa Bolsa Família às famílias de baixo 

poder aquisitivo do assentamento; 

 A existência de tráfico de drogas na comunidade, hostilidade policial e 

outros fatores de insegurança social; 

 Regularidade fundiária e casa própria percebidas como as maiores 

reivindicações os moradores;  

 Percepção por parte dos moradores de discriminação social associada à 

localidade do assentamento;  
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 Insuficiência no atendimento de órgãos públicos, como CRAS e UBS, e 

dificuldade de diálogo com a Secretaria de Habitação; 

 

Vale lembrar que o assentamento recebe apenas o programa social Bolsa 

Família, já o bairro Paraíso recebe outros programas de governo como: Tarifa Social 

(desconto na conta de luz), SAAE (desconto na conta de água), Isenção de 

Concurso Público, Alíquota de Dona de Casa (INSS), Telefone Social. 

O estudo nos permitiu constar com base no IVS (Índice de Vulnerabilidade 

Social) a realidade sofrida pelos moradores, pois o local de análise se encontra a um 

nível de média vulnerabilidade social.  

 

  Faixa do IVS (Índice de Vulnerabilidade Social)   

 

Figura IPEA 

 

A cidade de Barra Mansa é formada por 465 setores censitários, e em primeiro 

lugar que indica o setor de maior vulnerabilidade Social está na parte da área de 

ocupação conhecida como Paraíso de Cima, cujo IVS apresentado é de 0,364, 

sendo setor censitário de localização de acordo com o IBGE de número 

330040705070029. 

 

 

6 PROBLEMAS CONSTATADOS 

 

Esse capítulo terá como finalidade analisar, de acordo com os relatos e coletas 

de dados, a existência mais detalhada da presença do Estado nesse local e também 

de governo, nas áreas de Assistencial Social, Educação, Habitação, e Trabalho e 
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Renda que foram as áreas que mais se apresentarem destaque após aplicação do 

questionário. 

6.1 Assistência Social 

 

Destaca-se aqui o papel do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), unidade pública governamental que faz parte do Programa Nacional de 

Assistência Social (PNAS). 

Ele funciona como porta de entrada para o Serviço Único de Saúde (SUS), 

dado o alcance que esta unidade possui no território. Sua finalidade é de gerir 

localmente as áreas de assistência social, seus processos e recursos, além de 

organizar os serviços de Proteção social Básica em áreas de risco e vulnerabilidade 

social. 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, o principal serviço 

ofertado por esses Centros é o de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). 

Este “consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e 

usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida” (BRASIL, 

2016). 

Perguntas foram dirigidas à responsável do CRAS tendo como finalidade 

elucidar o entendimento quanto à gestão e também perguntas foram feitas aos 

usuários pretendendo obter a visão do cidadão em relação ao serviço, essa 

entrevista se encontra em apêndice 1.  

Em suma, o CRAS que atende ao Bairro Paraíso de Cima apresenta um 

histórico de reclamações por parte dos usuários. A localidade a qual o CRAS atende 

é considerada de vulnerabilidade social, possuindo moradores de baixa renda. 

Existe uma resistência por parte da população em utilizar os serviços, pois alegam 

não serem bem recebidos, bem como não terem ciência dos serviços ofertados. 

Além do mais, existe certa distância entre o CRAS e os que deveriam ser usuários 

dos serviços, sendo isto uma característica evidenciada há bastante tempo; o prédio 

que sedia o CRAS é de difícil acesso, localizado atrás da escola do bairro no mesmo 

terreno onde se encontra a USF (Unidade Saúde Familiar). A equipe que presta 

serviços no CRAS conta com 2 assistentes sociais, 1 orientador social, 1 facilitador, 

1 agente administrativo, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 administração e atualmente 
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não conta com psicólogo.  Não parece haver recursos disponíveis para aumentar a 

divulgação dos serviços oferecidos pelo CRAS, visto que a verba não depende 

deles, mas sim do poder executivo municipal. A situação de falta de comunicação é 

um problema muito evidente para a população, mas não parece ser tão perceptível 

aos funcionários do CRAS. As causas do problema não são muito evidentes, não 

sendo possível informar com certeza se é apenas um problema de comunicação 

pela falta de informação sobre como lidar com estas questões, ou se ele ocorre de 

forma proposital. 

Enfim, de acordo com a pesquisa, o CRAS não pode ser considerado 

suficiente, na medida em que ao aplicarmos os questionários nas entrevistas poucos 

sabiam informar quais atividades ocorriam de fato entre serviços e atendimentos. O 

marco referencial informativo seria apenas uma reunião mensal com as famílias 

beneficiadas pelo programa Bolsa Família, sendo estas as pessoas mais 

informadas. De resto, poucos tinham informações. 

De acordo com a folha de pagamento do benefício Bolsa Família, do mês de 

referência abril/2016, foram identificadas 216 Famílias e um total de 396 pessoas, 

residentes no bairro Paraíso - BM e um percentual de 27% do total de famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família residentes no assentamento. Para fonte de 

consulta em anexo 1. 

Algumas perguntas foram feitas ao gestor do Cadastro Único do Programa 

Bolsa Família no município de Barra Mansa e uma delas foi se o Cadastro Único 

comprova um sobrecarregamento da área da assistência. E a resposta foi ‘‘Mais ou 

menos. Pois mantemos parcerias com o setor de educação, saúde e outras 

instituições para fazer uma busca ativa das famílias em situação de vulnerabilidade 

social. ’’ Mais perguntas e respostas se encontram detalhadas em apêndice 2. 

 

6.2 Educação 

 

Na área da educação, o bairro é contemplado pelo Ciep 483 Municipalizado 

chamado Ada Bogato, mas se encontra em péssimas condições de infraestrutura. 

Existe certo controle sobre a evasão escolar devido às exigências do Programa 

Bolsa Família (PBF).  Embora as condicionalidades para o recebimento do PBF 

venha contribuindo para aumentar as taxas de matrícula no Ciep,é flagrante a 
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necessidade de investir em melhores condições de infraestrutura do colégio para um 

melhor desempenho escolar dos alunos.  Em um encontro promovido no dia 27 de 

Junho de 2015 pelo Instituto de Políticas Públicas Urbanas, empresa contrata pela 

prefeitura para desenvolver um trabalho técnico social, foi aplicada uma dinâmica 

chamada de tempestade de ideias também conhecida como brainstorming que teve 

como intenção recolher um informativo vindo dos alunos, de qual seria o principal 

motivo que leva uma pessoa a deixar de ir à escola naquele local. O convite dessa 

atividade se encontra em anexo 2. 

Dentre as frases que mais chamaram atenção foi ‘‘Você pode chamar isso de 

escola? Nem luz tem!’’. Perguntas foram feitas com o intuito de obter informações 

sobre como deveria ser a escola para que todos concluíssem os estudos. As 

respostas que surgiram foram: ‘‘Uma escola sem faltas de professores, com 

banheiros arrumados e espelho, com mobiliários em bom estado, com pintura em 

toda a escola, com vidros no refeitório e com lanche. ’’ Em anexo 3 está a imagem 

das respostas referentes a dinâmica brainstorming aplicada.  

 

6.3 Habitação 

 

As famílias do assentamento sobrevivem em precárias condições 

habitacionais. As moradias são construídas com diversos tipos de materiais que não 

oferecem segurança. Em suma, não há em toda área qualquer condição digna de 

habitabilidade. Para suprirem suas necessidades os moradores agem ilegalmente, 

fazendo ligações clandestinas de água e eletricidade, utilizando-se de valas e 

fossas, pois não consta saneamento básico na área do assentamento. O risco de 

incêndio é grande, visto que as construções foram feitas de forma desordenada. 

Desde 2008, a comunidade recebe promessas de investimento habitacional, 

que não saíram do papel por conta demorosidade de tramitação. 

Atualmente, consta que 45 unidades habitacionais foram ocupadas pelos 

moradores, em protesto ao descaso da prefeitura junto às construtoras que não 

cumpriram com o prazo de conclusão das obras e entrega das unidades 

habitacionais.  

Os moradores mais antigos do local e o restante da população que não são 

beneficiários das unidades habitacionais em construção estão aguardando o 
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processo de legalização da divisão dos lotes prometido pelo prefeito. Esperam 

também pelo Programa Minha Casa Minha Vida, conforme previsto nos projetos do 

município. 

Desse modo, podemos analisar que existem programas de governo municipal, 

como programas de Habitação feitos pela URBES- Instituto de Políticas Públicas 

Urbanas, empresa contratada, através de licitação, pela prefeitura municipal de 

Barra Mansa para desenvolver um Projeto de Trabalho Técnico Social juntamente 

com a SUSESP (Superintendência de Obras e Serviços Públicos), nas obras de 

construção de unidades habitacionais, o projeto de trabalho segue em anexo 4. 

 

 

7 RESULTADO DOS PROBLEMAS 

 

Conforme visto ao longo deste trabalho, o assentamento do Bairro Paraíso de 

Cima em Barra Mansa/RJ sofre com condições de habitação e saneamento 

precárias; o poder público não alcança o território com programas efetivos de 

educação para jovens e adultos, trabalho e renda. O acompanhamento das políticas 

de saúde, especialmente voltadas para as crianças, idosos e gestantes são 

deficientes. Assim, resta à comunidade receber apoio de organizações não 

governamentais para compensar a ausência do poder público na prestação de 

serviços sociais.  

Verificou-se um alto índice de desemprego junto aos entrevistados – que em 

sua maioria eram mulheres. Saliente-se que a necessidade de cuidar dos filhos, das 

tarefas domésticas, somada a falta de capacitação profissional, impedem essas 

mulheres de se inserirem no mercado de trabalho. 

As entrevistas comprovaram a insuficiência do trabalho exercido pelo CRAS, 

comprovando um sobrecarregamento de demandas. Constatou-se também que 

existem pedidos de cursos profissionalizantes ao CRAS, que atualmente não 

consegue atender tal demanda. Outra observação relevante foi que a comunicação 

mais eficaz do CRAS com a comunidade acontece através das reuniões mensais do 

Bolsa Família; fora desse âmbito não existe uma adesão dos moradores aos 

convites de participação de palestras ofertas pelo CRAS, sobre cidadania, 

prevenção ao uso de drogas, entre outros. 
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A prática das visitas domiciliares poderia ser canal de comunicação precisa e 

fonte de proximidade com a população, mas pela sobrecarga não é possível 

executar as visitas com frequência, sendo humanamente impossível dar conta dessa 

tarefa devido à limitação de recursos humanos. Outra forma de disseminação de 

informação sobre os serviços seria a distribuição de panfletos e informativos como 

estratégias de angariar o aumento do uso do serviço e estreitamento do vínculo 

social com a comunidade, ou criação de outro CRAS para atender as comunidades 

mais distantes. 

Os custos com panfletos, cartazes, banners e anúncios podem significar um 

gasto extra que, no longo prazo, se torna investimento ao passo que cabe ao 

governo esclarecer a população sobre os seus direitos, como o direito aos serviços 

socioassistenciais. O próprio CRAS perde parte de sua objetividade enquanto 

agente de mudança social ao não produzir diálogo e entendimento com a 

comunidade à qual se destina, diminuindo sua visibilidade. 

Existindo a necessidade de uma renda maior, se faz necessária uma política 

pública com inclusão produtiva, pois não há nenhum programa voltado para uma 

área do trabalho e renda no local de análise. 

O PRONATEC  criado em 2011 com a finalidade de estimular a articulação 

entre a política de educação profissional e tecnológica, e as políticas de geração de 

trabalho, emprego e renda teve adesão do município de Barra Mansa. Porém,o 

Programa funcionava com inúmeras dificuldades. As vagas e cursos que 

seriam oferecidos eram pactuados com o MDS/MEC/Sistema S e repassadas ao 

município conforme o porte, no entanto sempre ocorriam problemas com o sistema 

de acompanhamento e cadastro disponibilizado por eles, assim como com os 

parceiros SENAC,SENAI, SENAR. Entretanto, a maior dificuldade de fato eram os 

usuários que por falta de orientação, desinteresse e baixa escolaridade não 

acessavam os cursos, por isso o índice de matrículas efetivadas era baixo. Em 2015 

apenas seis pessoas se inscreveram no programa como consta no anexo 5. 

Contudo, diante dessa análise o estudo aponta que é preciso buscar 

alternativas para melhorar as políticas públicas já existentes, por meio de estratégias 

intersetoriais, e é necessário oferecer programas que possibilitem uma adequação 

da renda para atender as necessidades pessoais, visto que capacidade é uma 

concepção da igualdade de oportunidades e da liberdade do ser humano. 
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Em síntese, com base no que foi visto ao longo do trabalho, a intersetorialidade 

é tema presente no campo das políticas sociais, mas nem sempre é exercida  por 

meio da interação das políticas.  

No entanto, é necessário que se tenha clareza da importância prática de 

desenvolver políticas públicas que interajam entre si para serem efetivas. A 

intersetorialidade permite lidar com uma problemática social de forma ampla, mesmo 

que tenha um caráter complexo e multidimencional.  

Mesmo apresentando dificuldades, a intersetorialidade das políticas públicas é 

um desafio e uma estratégia almejada no processo de construção e 

institucionalização dos direitos sociais de cidadania.  

 

8 CONCLUSÃO 

 

Através dos dados coletados dos serviços prestados pelo governo ao local, 

percebe-se a ausência de programas relativos a trabalho e renda e também a 

insuficiência dos programas sociais, especialmente de saúde, educação, habitação e 

assistência social.  

Conforme visto ao longo deste trabalho, um dos principais motivos 

responsáveis pelos parcos resultados das políticas públicas no assentamento 

Paraíso de Cima é a falta de estratégia intersetorial, pactuada localmente, para 

enfrentar os problemas relacionados aos riscos sociais e vulnerabilidades das 

famílias que habitam o assentamento em questão.  

Assim, a execução de políticas públicas de forma intersetorial se faz necessária 

para se obter melhores resultados na promoção dos serviços, potencializando o 

acesso das populações aos direitos sociais. 

O atendimento aos grupos em situação de vulnerabilidade social ,como é o 

caso da população em análise, requer uma atenção diferenciada e adaptada aos 

diferentes contextos sociais de privação e de acúmulo de desigualdades. 
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