
1 

 

 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA  

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

EDMILSON BISPO DOS ANJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS EFEITOS POSITIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EM UM MUNICÍPIO DO RECONCAVO BAIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO FRANCISCO DO CONDE 

2018 



2 

 

EDMILSON BISPO DOS ANJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS EFEITOS POSITIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EM UM MUNICÍPIO DO RECONCAVO BAIANO 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira como requisito parcial à obtenção do título 

de Especialista em Gestão Pública Municipal. 

 

Orientadora: Prof. M.e Reginaldo Nascimento da Silva.  

 

 

 

 

 

SÃO FRANCISCO DO CONDE 

2018 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Sistema de Bibliotecas da Unilab 

Catalogação de Publicação na Fonte 

 
 

A619e 

 

Anjos, Edmilson Bispo dos. 

     Os efeitos positivos das políticas públicas em um município do Recôncavo Baiano / 

Edmilson Bispo dos Anjos. - 2018. 

     21 f. 

 

     Monografia (especialização) - Instituto de Educação a Distância, Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, 2018. 

     Orientador: Prof. Me. Reginaldo Nascimento da Silva. 

 

 

     1. Política pública. I. Programa de Acolhimento Social - São Francisco do Conde (BA). 

II. Título. 

 

 

 

 

BA/UF/BSCM                                                                                              CDD 361.308142 

 

Ficha catalográfica elaborada por Bruno Batista dos Anjos, CRB-5/1693 

 



4 

 

EDMILSON BISPO DOS ANJOS 

 

OS EFEITOS POSITIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EM UM MUNICÍPIO DO RECONCAVO BAIANO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Gestão Pública Municipal da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Gestão Pública 

Municipal. 

 

Data de aprovação: 14/11/2018. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. M.e Reginaldo Nascimento da Silva (Orientador) 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab 

 

 

Prof. M.e Marcos Antonio Barbosa de Lima 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

 

 

Prof.ª Dr.ª Rejane Felix Pereira 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

 

  



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), 

pela oportunidade ímpar de ampliar meus conhecimentos através da realização do curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal.  

A meu orientador Prof. Me. Reginaldo Silva, e demais professores e tutores pelo 

tempo, pelas valiosas colaborações e sugestões. 

A todos os profissionais desta casa, pela atenção e dedicação durante todo o percurso 

desta caminhada. 

Aos colegas de curso que estiveram ao meu lado durante mais esta missão em nossas 

vidas. 

Enfim, a todos, familiares, colegas e amigos, meu Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

RESUMO 

  

Todas as ações voltadas para atender os anseios ou necessidades de uma sociedade e\ou parte dela 

têm um papel essencial na promoção de eventos capazes de gerar condições e efeitos positivos que 

possam modificar a vida das pessoas componentes dessa sociedade. O estado, principal provedor e 

financiador de políticas públicas, na maioria das vezes, assume o papel de gestor e vetor dessas 

políticas, contando algumas vezes, com o apoio e atitude da sociedade civil, entidades filantrópicas, 

organizações do terceiro setor e, até mesmo, a iniciativa privada para desenvolver as atividades 

inerentes das políticas implantadas e voltadas para atingir o objetivo de levar os benefícios 

específicos a cada parcela social, observando sempre, a particularidade populacional, contexto 

histórico e principalmente suas reivindicações. Esta produção literária é um instrumento voltado 

para conclusão do aprendizado acadêmico do seu autor no curso de Gestão Municipal pela 

Universidade da Integração Internacional da Lusofônia Afro-Brasileira e têm como principal 

ambiente de pesquisa um município localizado no Recôncavo Baiano, com população estimada em 

trinta e oito mil habitantes, segundo último senso do IBGE de 2010, sabendo que, essa população, 

na sua maioria, é composta por pessoas de baixa renda e o município possui pouco desenvolvimento 

econômico, más com um forte amparo no que diz respeito a implementação de políticas públicas, 

ainda, segundo o IBGE. O trabalho busca mostrar, também de maneira objetiva, como uma política 

pública implantada em um município do Recôncavo Baiano provoca efeitos positivos direta ou 

indiretamente na vida da população municipal. Utilizando para em sua contextualização 

informações e dados necessários, baseados em pesquisas literárias, entrevistas e análise adquirida 

por meio de visitas à ambientes ou pessoas que forneçam o conteúdo informativo necessário para 

endossar o referido trabalho. Na pesquisa foi utilizada ferramentas metodológicas capazes de 

fornecer informações claras e que proporcionaram adquirir um maior conhecimento sobre o tema 

abordado. Como principal método para obtenção das informações foi a utilizado entrevistas com 

coordenadores e beneficiários diretos e indiretos do PAS no município. As informações obtidas 

durante a pesquisa proporcionaram ao mesmo um entendimento empírico, no diz respeito aos 

estudos de obras literárias sobre políticas públicas e um conhecimento prático sobre a forma como 

essas políticas se desenvolvem e o quanto elas são capazes de influenciar na vida das pessoas e na 

sociedade a qual elas fazem parte. Os resultados alcançados levaram o autor a ter uma nova visão 

de políticas públicas e como o papel de uma política no município pesquisado é importante para sua 

população. 

 

Palavras-chave: Política pública. Programa de Acolhimento Social - São Francisco do Conde (BA). 
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ABSTRACT 

 

All actions aimed at meeting the desires or needs of a society and / or part of it have an essential 

role in promoting events capable of generating positive conditions and effects that can modify 

the lives of the people of that society or others that depend on it. 

The state, the main provider and financier of public policies, most often assumes the role of 

manager and vector of these policies, sometimes relying on the support and attitude of civil 

society, philanthropic entities, third sector organizations and even , the private initiative to 

develop the inherent activities of the policies implemented and aimed at achieving the objective 

that is to bring the benefits in a specific way to each social parcel, always observing, the 

population particularity, historical context and mainly their demands. This literary production 

is an instrument aimed at the conclusion of the academic learning of the author in the course of 

Municipal Management by the University of International Integration of Afro-Brazilian 

lusophony and has as research environment a municipality located in the Recôncavo Baiano, 

with population estimated at thirty-eight thousand inhabitants, the second last IBGE sense of 

2010. Knowing that, this population is mostly composed of low-income people and the 

municipality has little economic development, but with strong support for public policies, 

according to IBGE. This work aims to show in an objective way how the public policies 

implemented in a municipality of the Bahian recôncavo have positive effects directly or 

indirectly in the life of the municipal population or people dependent on the municipality. 

Bringing in its contextualization information and data required, based on literary research, 

interviews and analysis acquired through visits to the environment or people who provide the 

necessary information content to endorse this academic research. In the research, 

methodological tools were used to provide the author with clear information and to provide the 

author with greater knowledge about the subject. the main method to obtain the necessary 

information was the use of interviews with coordinators and direct and indirect beneficiaries of 

the public policies of the municipality. The information obtained during the research provided 

an empirical understanding of the study of literary works on public policy and a practical 

knowledge of how these policies develop and how they are capable of influencing people's lives 

and society to which they belong. The results obtained led the author to have a new and better 

vision of public policies and the role of these policies in the society of the municipality studied 

is important for its population. 

 

Keywords: Public policy. Social Reception Program - São Francisco do Conde (BA). 



8 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 9 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 11 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 12 

4 COLETAS DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 17 

4.1 DO PÚBLICO BENEFICIADO PELO PROGRAMA 17 

4.2 CONSTAÇÕES DOS EFEITOS POSITIVOS 18 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 20 

 REFERÊNCIAS 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Esta produção literária é um instrumento voltado para conclusão do aprendizado 

acadêmico do autor no curso de pós graduação em Gestão Municipal pela Universidade da 

Integração Internacional da lusofonia Afro-Brasileira e tem como ambiente de pesquisa o 

município de São Francisco do Conde, localizado no Recôncavo Baiano, com população 

estimada em trinta e oito mil habitantes, segundo último senso do IBGE de 2010. A pesquisa é 

motivada pela informação de que essa população, na sua maioria, é composta por pessoas de 

baixa renda e o município possui pouco desenvolvimento econômico, más com um forte amparo 

no que diz respeito às políticas públicas. Entre estas políticas, o PAS-Programa de Acolhimento 

Social, criado e implantado no município desde 2008 constitui-se como a maior política de 

distribuição de renda do município, segundo seu coordenador. 

 Todas as ações voltadas para atender os anseios ou necessidades de uma sociedade 

e\ou parte dela têm um papel essencial na promoção dos eventos capazes de gerar condições e 

efeitos positivos que possam modificar a vida das pessoas dessa sociedade. 

O estado, principal provedor e financiador de políticas públicas, na maioria das vezes, 

assume o papel de gestor e vetor dessas políticas, contando, algumas vezes, com o apoio e 

atitude da sociedade civil, entidades filantrópicas, organizações do terceiro setor e, até mesmo, 

a iniciativa privada, para desenvolver as atividades inerentes das políticas implantadas e 

voltadas para atingir o objetivo de levar os benefícios, de forma específica a cada parcela social, 

observando sempre, a particularidade populacional, contexto histórico e principalmente suas 

reivindicações.  

Este trabalho objetiva mostrar como uma política pública PAS, implantado em um 

município do recôncavo baiano é capaz de gerar efeitos positivos direta ou indiretamente na 

vida socioeconômica da população desse município o trabalho traz em sua contextualização 

informações e dados necessários, baseados em pesquisas literárias, entrevistas e análise 

adquirida por meio de visitas a ambientes ou pessoas que forneçam o conteúdo informativo 

necessário para endossar e certificar esta pesquisa acadêmica. 

Todos os resultados e discursões terão como base informações coletadas em entrevista 

direta e previamente marcada e elaborada de maneira individual ou coletiva com pessoas do 

município, que se beneficiam ou já se beneficiaram com o programa PAS, utilizando sempre, 

para a para coleta de dados, questionamento sobre o tema aqui abordado. 

Para fundamentar ou endossar o contexto exposto neste trabalho acadêmico foi 

utilizado, também, informações oriundas de sites oficiais do município e obras literárias que 
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referencia o tema abordado na pesquisa, observando atentamente, a importância histórica e 

intelectual do autor da obra consultada. 

Ao final de todo trabalho será feita de maneira sucinta, baseada em seu entendimento 

acadêmico e nas informações adquiridas durante o processo de pesquisa, uma análise final de 

toda pesquisa contendo observações e sugestões cabível, no sentido de melhorar ou aumentar a 

implantação de políticas públicas no município pesquisado. 

Neste trabalho acadêmico foi usada como norte para pesquisa o tema: Políticas 

Públicas de Distribuição de Renda, ferramenta essencial e necessária no campo da 

administração pública. 

A pesquisa terá cunho exploratório, onde o autor buscará através de entrevistas, 

informações e dados que tragam um maior conhecimento sobre os efeitos positivos gerados 

pelo PAS-Programa de Acolhimento Social desenvolvido no município de São Francisco do 

Conde, no interior da Bahia, observando de maneiras especifica as mudanças de comportamento 

na vida econômica e social de seus beneficiários diretos e indiretos em virtude dos benefícios 

gerados pelo Programa.   
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

                 

Todo trabalho acadêmico consiste em uma modalidade de pesquisa especifica que dará 

um norte ao seu autor na busca por informações adequadas ao contexto de sua pesquisa. 

De acordo com a proposta do autor a pesquisa pode assumir um cunho que 

caracterizará seu perfil. Entre os diversos tipos de pesquisa podemos citar algumas das mais 

utilizadas no campo do conhecimento acadêmico e na construção dos trabalhos de conclusão 

de curso: pesquisa qualitativa, quantitativa, exploratória.  

Para obter resultados esperados nesta pesquisa científica fez necessário ao pesquisador 

adotar as técnicas cabíveis e adequadas durante o processo de pesquisa, isto possibilitou ao 

seguir com a metodologia certa para coleta de dados e informações precisas. 

Neste trabalho acadêmico foi utilizado o método de pesquisa exploratória, este tipo de 

pesquisa permite ao autor obter um conhecimento direto com objeto que vai ser investigado o 

que facilitou a busca por informações ou dados que viabilizou as descobertas e o conhecimento 

pelo tema aqui abordado. A pesquisa também tem cunho qualitativa, a qual permitiu ao 

pesquisador, de posse das informações, fazer uma análise da qualidade de vida e mudanças dos 

aspectos sócio econômicos, e os efeito gerados pelo abjeto investigado. 

A pesquisa realizou-se através de visitas para marcação de entrevistas com gestores do 

programa e coleta de dados nos ambientes propícios a fornecer informações adequadas para o 

andamento e enriquecimento da pesquisa. As entrevistas aos agentes públicos referenciado pelo 

Programa foram previamente elaboradas através de questionários, com perguntas diretas aos 

mesmos. Também foram feitas entrevistas com pessoas que se beneficiam direta e indiretamente 

da distribuição de renda gerada pelo programa. 

Nas pesquisas diretas temos as pesquisas de campo que são geralmente estatísticas resultado de 

dados obtidos a partir a avaliação das opiniões de um grupo de pessoas. Essas pesquisas podem 

ter um caráter qualitativo, onde sua base exploratória estimula o livre pensamento ou um caráter 

quantitativo onde as opções de respostas são sugeridas através de um questionário e 

normalmente são utilizadas para avaliar a opinião ou atitudes explicitas.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A revisão literária em uma das principais fases do trabalho acadêmico, configurando-

se como uma ferramenta de suma importância para a conotação ideológica e o bom 

desenvolvimento de uma pesquisa. A busca do pesquisador por informações de caráter empírico 

dar a sua pesquisa elementos necessários para torná-la aceitável e confiável para outros que 

pesquisadores que por ventura venham realizar novas pesquisas acadêmicas sobre o referido 

tema. Nesta etapa da pesquisa o pesquisador tem a oportunidade de adquirir literalmente parte 

do conhecimento necessário para o norteamento e afirmação de seu trabalho acadêmico, com a 

possibilidade e oportunidade de debater, criticar, confrontar, concordar ou discordar do 

conhecimento adquirido na consulta, além, é claro, de poder de forma segura realizar o 

embasamento de sua pesquisa.   

Esta revisão de literatura têm como foco principal mostrar através de estudos e 

informações empíricas fornecidas por obras com pensamentos de diferentes autores que 

referenciam o implemento e os efeitos positivos no processo de criação e implantação de 

políticas públicas que geram de maneira direta ou indireta, benefícios a uma sociedade parte 

dela.  

A pesquisa terá como ponto de referência os efeitos positivos gerados pelos benefícios 

adquiridos em conformidade com a implantação de uma política pública em um município do 

Recôncavo Baiano, que tem aproximadamente trinta e oito mil habitantes, segundo o IBGE. 

Ainda segundo o IBGE, apesar de possuir um dos maiores PIB per capito do Brasil, sua 

população apresenta baixo poder aquisitivo seu desenvolvimento econômico é muito baixo 

comparado a outros municípios brasileiros com renda semelhante.  

Estado de carência em que vivem indivíduos ou grupos populacionais, 

impossibilitados, por insuficiência de rendas ou inexistência de bens de consumo, de satisfazer 

suas necessidades básicas de alimentação, moradia, vestuário, saúde e educação. O problema 

está ligado à capacidade produtiva da sociedade. (SANDRONI, 2006, p. 661). 

A identificação dos pobres por insuficiência de renda utiliza como critério a linha de 

pobreza, todavia não há um consenso entre os estudiosos sobre a definição de linha de pobreza. 

No Brasil tem sido relativamente comum a utilização de múltiplos de salário mínimo como 

linha de pobreza. Família com renda per capita de meio salário mínimo é considerada pobre, e 

família com renda per capita de um quarto do salário mínimo é considerada extremamente 

pobre. A linha de pobreza tem a intenção de “(...) ser o parâmetro que permite, a uma sociedade 

específica, considerar como pobres todos aqueles indivíduos que se encontrem abaixo do seu 
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valor.” (BARROS; HENRIQUE; MENDONÇA; 2000, p. 22). 

Tomar a renda como único instrumento que influencia o bem estar é descartar outras 

grandezas tanto no nível individual quanto na coletividade. O estudo da pobreza considerando 

apenas essa vertente simplifica o debate sobre a temática, pois, a mesma pode ser muito mais 

ampla do que pode parecer, uma vez que a renda mostra apenas uma pequena parte das diversas 

formas da vida humana (SEN, 2000). 

Toda vez que uma ação for pensada e voltada para atender a uma sociedade ou uma 

parcela  da mesma, um minucioso estudo deve ser realizados, seguido de um planejamento, 

cercado pesquisas e levantamentos de dados previamente realizados sobre todas as 

características  do público que essas ações irá atingir, na qual, precisam serem levantadas todas 

informações necessárias que possibilite a adequação às demandas ou necessidades desse 

público, visto que, não é de bom tom levar às pessoas coisas que não irão trazer para elas 

benefício algum. 

Centralizando a questão no âmbito dos direitos sociais, “o fundamento das políticas 

públicas assenta-se na própria existência dos direitos sociais, enquanto direitos 

constitucionalmente positivados, cuja nota distintiva é o fato de que sua concretização se dá por 

meio de prestações positivas do Estado. (SANTOS, 2006). 

É necessário que o estados promova políticas públicas capazes de dar oportunidades 

as pessoas mais carentes, assim, é possível conceder a estas pessoas uma vida mais digna, sendo 

que a política de distribuição de renda é longe a mais eficaz no combate à desigualdade social 

e favorável ao crescimento socioeconômico do público atendido por estas políticas.  

Ainda se tratando de implementação de políticas públicas, um dos atos mais 

importante para que todas as ações sejam beneficentes e possam atingir e atender com o máximo 

de eficácia os anseios do público alvo é permitir que durante o processo de planejamento e esse 

público possa ser consultado em audiências públicas ou através de pesquisas de opinião, 

visando despertar neste público compreensão e maior interesse pela proposta.  

Como em toda e qualquer ação produzida pelo homem as políticas públicas requer o 

emprego e a utilização de recursos. Sejam eles, financeiros, humanos ou de outra modalidade. 

Esses tem recursos tem que ser passivos de distribuição dentro do contexto da implantação e 

execução das políticas públicas. A depender de como esses recursos venham serem distribuídos 

é inevitável à geração de conflito entre parte dos membros da sociedade para onde eles estão 

sendo dirigidos, ou mesmo, estre pessoas que não fazem parte do público beneficiado e se 

acham no direito de exigir o mesmo tratamento, por questão disputa de interesses, sentimento 

de revolta, exclusão ou, até mesmo, inveja, principalmente quando se trata do uso de recursos 
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públicos para realização dessas políticas.  

 

A concepção de “arenas” pa rte do pressuposto de que as reações e expectativas das 

pessoas afetadas por medidas políticas têm um efeito antecipatório para o processo 

político de decisão e de implementação. Os custos e ganhos que as pessoas esperam 

das decisões de políticas influenciam seu comportamento e, por isso, afetam 

decisivamente a configuração do processo político formando as arenas. O modelo das 

arenas políticas refere-se aos processos de conflito e de consenso relativos às diversas 

políticas públicas. Maria das Graças Ruas, 2012, p. 70. 

 

Nem sempre os motivos conflitantes estão relacionados diretamente aos interesses dos 

beneficiários diretos dessas políticas pois, muitas vezes, pessoas com propósitos maiores, 

geralmente relacionados à políticas partidária buscam por meio de prestigio ou influência tirar 

proveito dos benefícios indiretos gerados por essas políticas, na maioria das vezes isso e feito 

pelo próprio executor dessas políticas que as utilizam como plataforma eleitoral. 

Por exemplo, alguns atores sociais, que possuem interesse numa determinada questão, 

fazem manifestações públicas; alguns parlamentares no Congresso recebem os representantes 

desses atores em seus gabinetes, discutem suas reivindicações. Outros parlamentares fazem o 

mesmo com outros atores afetados pelo tema e que têm interesses diferentes, opostos ou não. 

Mais tarde, a imprensa noticia o fato, e os parlamentares comentam essas manifestações, fazem 

discursos. As lideranças do governo no Congresso fazem um relato disso às autoridades do 

Poder Executivo. Em resposta, o governo cria um grupo de trabalho para discutir o assunto. 

Maria das Graças Ruas, 2012, p.73. 

Em um município baiano, localizado na região do recôncavo o implemento de políticas 

públicas é visivelmente constante. Geralmente essas políticas são produto da atuação do 

governo. As políticas públicas neste município tem um papel muito importante para o 

desenvolvimento e assistencialismo da população, visto que são inúmeras as políticas 

implementadas para atender as necessidades e demandas da população local. Essas políticas, 

por sua vez, além de suprir grande parte das necessidades básicas dos cidadãos locais são 

ferramentas geradoras de renda e benefícios.  

As políticas públicas podem ser entendidas como respostas do Estado a demandas 

sociais de interesse da coletividade. Estas podem ser chamadas de ‘o Estado em ação’, pois o 

Estado executa por meio de projetos e de ações voltadas a setores específicos da sociedade. No 

entanto, as políticas públicas não estão restritas à burocracia pública na sua concepção e 

implementação e não podem ser reduzidas a políticas estatais. É necessário que o Estado 

trabalhe em parceria com a sociedade civil para que desenvolva amplamente sua capacidade de 

cumprir seus papéis mais relevantes visando garantir direitos mediante a implementação de 
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políticas públicas. Maria das Graças Ruas, 2012, p.73. 

Outro exemplo seria a realização de serviços voluntários, por exemplo, numa creche 

comunitária. Já a competição é uma forma de interação social que compreende um amplo 

número de procedimentos de disputa por bens escassos, geralmente conforme regras admitidas 

pelas partes. A competição pode assumir diferentes formas e estar presente em processos 

distintos. Um exemplo de competição são os jogos esportivos, outro são os concursos para 

acesso a cargos, e outro a disputa por vagas em universidades etc.  

No contraponto temos ainda o conflito, que também é uma modalidade de interação 

social envolvendo indivíduos, grupos, organizações e coletividades. O conflito se distingue 

porque implica choques para o acesso e a distribuição de recursos escassos, geralmente 

identificados como riqueza, poder e prestígio e todos os seus instrumentos. Por exemplo, 

quando um grupo de trabalhadores sem-terra ocupa uma propriedade rural, com a finalidade de 

provocar sua desapropriação, temos uma situação de conflito. A possibilidade do uso da 

violência, própria do conflito, é um dos elementos que o diferenciam da competição. Quando o 

conflito envolve o uso da violência, dizemos que as partes estão em situação de confronto, cujo 

ponto crítico é a guerra. O conflito é próprio da vida coletiva.  

Uma demanda expressa necessidades e aspirações quanto à solução de um problema. 

Essas necessidades e aspirações podem ser objetivamente dadas, ou seja, definidas por fatores 

externos ao indivíduo: sua posição na estrutura econômica, no sistema de estratificação social, 

nas relações de gênero etc. Ou podem ser fruto da subjetividade de cada ator. Leonel Ohlweiler 

2007 

O município conta com políticas que vão de doação de cesta básica, doação de 

enxovais para recém-nascidos, fornecimento de funerais até a distribuição de renda renda direta 

à população atendendo a cerca de cinco mil famílias locais gerando, no período de distribuição 

um aquecimento no comercio do município.  

O poder que essas políticas exercem no município, tanto econômico quanto social faz 

desse município um dos maiores provedor de políticas públicas por habitante, no Brasil, 

segundo o IBGE. 

Os efeitos dessas políticas são visíveis na vida da população que a algum tempo vêm 

utilizando esta politicas como forma de sobrevivência, já que muitos munícipes não possui outra 

forma de geração de renta. Também é efeito das políticas de distribuição de renda a diminuição 

da evasão escolar, tendo em vista que uma das exigências para se adquirir é a manutenção dos 

membros da família em idade escola durante todo ano letivo.  

Para as várias áreas de atuação do Poder Público há necessidade de fixação de uma 
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rota de atuação estatal, seja expressa ou implícita, as chamadas políticas públicas. A 

Constituição Federal é a base da fixação das políticas públicas, porque ao estabelecer princípios 

e programas normativos já fornece o caminho da atuação estatal no desenvolvimento das 

atividades públicas, as estradas a percorrer, obrigando o legislador infraconstitucional e o 

agente público ao seguimento do caminho previamente traçado ou direcionado. Leonel 

Ohlweiler 2007 

As políticas públicas implementadas no município podem não ter como resolver todas 

as necessidades populacionais, más conseguem amenizar fortemente as carências sócias e 

tornar o município com condições de sobrevivência. 
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4 COLETAS DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta pesquisa têm como principal objetivo revelar elementos que até sua realização, 

não era do conhecimento do pesquisador nem do conhecimento do público leitor. O foco 

principal dessa pesquisa acadêmica é revelar elementos capazes de informar e oferecer ao 

pesquisador e o público uma noção coerente sobre os efeitos positivos do Programa de 

Acolhimento Social-PAS, em um município do recôncavo baiano.  

Baseado em questionário, elemento principal utilizado na metodologia desta pesquisa, 

voltado para realização de entrevistas com os coordenadores de cada política pública pela qual 

elas respondem, os resultados também estão amparados por pesquisas literárias em redes sociais 

e documentos fomentados por dados referentes a política de distribuição de renda pesquisada e 

exposta neste trabalho. 

O município de São Francisco do Conde, localizado no Recôncavo Baiano, com 

população estimada em trinta e oito mil habitantes, segundo último senso do IBGE de 2010 e 

cerca de 40% de sua população economicamente ativa não possui emprego ou renda fixa. 

Segundo o coordenador do Programa o PAS é uma política pública criada e 

implementada no município desde 2008, e que tem o objetivo promover o desenvolvimento da 

economia do município através da distribuição de renda à população de baixa renda, visto a 

situação financeiro do público atendido pelo programa selecionado e contemplado por meio de 

exigências de caráter econômico previamente estabelecidas.  

Segundo a Secretaria de Ação Social, a maioria dos beneficiário do programa PAS 

estão inseridos no Programa Bolsa Família do Governo Federal. 

 

4.1 DO PÚBLICO BENEFICIADO PELO PROGRAMA 

 

Quando perguntado, qual o público atendido pelo pas? 

  

Segundo o coordenador do programa, o PAS atende a famílias de baixa renda que 

possui renda per capita de até meio salário mínimo e que reside no município a cerca de cinco 

anos ou mais, seus filho precisam estarem matriculados na rede pública de ensino do município 

e frequentarem as aulas regulamente. 
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Quando perguntado, quantas famílias são atendidas pelo PROGRAMA PAS? 

  

De acordo com o diretor o Programa atende a cerca de cinco mil famílias de baixa 

renda per capta  

  

Quando perguntado, qual o total mensal pago aos BENEFICIÁRIOS? 

  

Segundo o coordenador, o Programa executa pagamento mensal a cerca de cinco 

beneficiaria, segundo o seu coordenador com pagamento girando em torno de R$ 380.00 a R$ 

500.00 mensais, de acordo com a necessidade e situação econômica da família gerando uma 

injeção mensal de cerca de R$ 3.500.000,00 

Todavia, a importância do programa não pode ser mensurado tão somente pelos relatos 

dos beneficiários diretos, mas também pelos integrantes da cadeia produtiva local que, de uma 

forma ou de outra, estão diretamente dependentes do poder de compra dos benefícios do PAS. 

Segundo um comerciante, “as vendas melhoram bastante depois do programa”. 

Diante dos dados coletados foi possível constatar que o programa PAS influencia no 

aspecto socioeconômico do município, promovendo o aumento da economia e o bem estar 

social da população, bem como, o aspecto físico alterando significativamente na vida dos seus 

beneficiários diretos e indiretos. 

 

 4.2 CONSTAÇÕES DOS EFEITOS POSITIVOS 

 

Quando perguntado, qual a importância do PAS para sua sobrevivência? 

 

O entrevistado 1, beneficiário do programa respondeu que sem o PAS não conseguiria 

sobreviver, pois o dinheiro sustenta a casa. 

O entrevistado 2, beneficiário do programa disse que antes do PAS até já passou fome 

e algumas necessidades 

O entrevistado 3, um comerciante, disse que as vendas melhoram bastante depois do 

programa 

 A Secretaria de desenvolvimento econômico, meio da sua diretoria afirma que o 

número de estabelecimento comerciais cresceram cerca de 80% após o programa, segundo o 

último levantamento. 
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A Secretaria de Habitação por meio de sua direção informou que o número de casas 

de laje aumento em cerca de 65% após implantação do Programa.  

 O secretário de Educação informou que a frequência escolar aumentou e caiu o 

percentual de evasão nas escolas do município. 

 Diante dos dados coletados foi possível constatar que o programa PAS influencia no 

aspecto socioeconômico do município, promovendo o aumento da economia e o bem estar 

social da população, bem como, o aspecto físico, no que diz respeito a construções de moradias 

alterando significativamente na vida dos seus beneficiários diretos e indiretos do programa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este trabalho acadêmico teve de uma forma geral o objetivo de conhecer e expor quais 

os efeitos positivos gerados por um programa de distribuição de renda em um município do 

Recôncavo Baiano e de forma específica, quais os benefícios desta política, sua importância e 

quanto ela contribui para as atividades e mudanças socioeconômicas neste município. 

 Após realização das etapas anteriores desta pesquisa, onde foi utilizada uma 

metodologia previamente estabelecida obteve-se a oportunidade de adquirir informações 

diversas, as quais corroboraram para um melhor entendimento, por parte do autor sobre o tema 

abordado neste trabalho acadêmico.  

 As informações obtidas durante a pesquisa proporcionaram um entendimento empírico, 

no diz respeito aos estudos de obras literárias sobre políticas públicas e um conhecimento 

prático sobre a forma como as políticas públicas, principalmente, o PAS, são inseridas e 

desenvolvidas e, o quanto elas são capazes de influenciar na vida das pessoas e na sociedade a 

qual elas fazem parte. 

 Os resultados alcançados trouxeram uma visão melhor de políticas públicas e quanto o 

papel dessas políticas na sociedade do município pesquisado é importante para sua população, 

seja essas políticas, de cunho municipal ou federal, ou até mesmo, políticas de incentivo ao 

crescimento e desenvolvimento econômico. 

 Os resultados alcançados, também trouxeram uma visão panorâmica e superficial com 

relação as consequências que seriam geradas com a ausência do PAS para a sociedade do 

município pesquisado, visto que, a maior parte de sua população é dependente direto dos 

benefícios gerados por estas políticas.  
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