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RESUMO
Com o presente projeto, tem-se o objetivo de estudar, de forma mais aprofundada, o conceito de políticas públicas, suas
formas, suas finalidades, seus respectivos processos de criação e aplicação. Buscar-se-á analisar as principais políticas
públicas já existentes em Maringá-PR, verificando os benefícios trazidos por elas, assim como os erros nelas contidos.
Ainda, propõe-se realizar um estudo sobre os direitos fundamentais e sociais trazidos pela Constituição Federal de 1988
em face da figura do Estado como o ente garantidor desses direitos. Com isso, é necessário estabelecer os meios pelos
quais o Estado pode assegurá-los, e é desse ponto de vista que surge a principal ligação entre as políticas públicas e os
direitos fundamentais individuais e sociais, sendo que as primeiras têm o objetivo de concretizar os últimos. Realizar-se-
á uma pesquisa de campo na cidade de Maringá, para analisar as políticas públicas aqui presentes e a demanda de
ações positivas que a comunidade ainda necessita. A pesquisa demandará a aplicação de um questionário para a coleta
de dados e cruzamento desses dados posteriormente. Com o resultado obtido, descobrir-se-ão quais são as políticas
públicas  que  a  comunidade  local  mais  necessita  para  que  seus  direitos  fundamentais  e  sociais  sejam finalmente
efetivados em maior escala. Trata-se de uma pesquisa aplicada, com o emprego de vários métodos. Por último, cabe
destacar que se trata de uma pesquisa exploratória, com o objetivo de pesquisar os problemas, e ao mesmo tempo
descritiva, pois descreverá as características específicas de um grupo da população.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Direitos Fundamentais; Inclusão Social; Direitos Sociais.

1 INTRODUÇÃO

As políticas públicas tiveram o seu surgimento registrado nos Estados Unidos, como disciplina
e área do conhecimento. Há de se destacar que alguns estudos também eram realizados na Europa,
mas partindo de um outro viés, qual seja, o da análise do Estado e as produções do governo, e as
políticas públicas se encaixando como uma dessas produções. Nos Estados Unidos, ao contrário, a
análise  das  políticas  públicas  tinha  uma  abordagem  mais  acadêmica,  porquanto  buscava
estabelecer a relação entre o estudo teórico existente acerca do papel do Estado, voltando-se para o
estudo sobre as ações do governo, com vistas a materializar o que teoricamente se colocava sobre
as políticas públicas e a influência estatal na vida cotidiana das pessoas (SOUZA, 2006, p. 20).

Quando se fala em política pública, há uma enorme divergência doutrinária e intelectual sobre
seu conceito. O que é dito mais comumente é que se trata de um conjunto de ações criadas pelo
Estado que visam a influenciar positivamente a vida dos cidadãos de modo direto. Alguns autores
clássicos, todavia, melhor definem políticas públicas, apesar de também haver divergências entre
eles.  Dentre  esses  autores,  destacam-se  Laswell,  Simon  e  Lindblom.  Laswell  menciona  que
“decisões e análises sobre políticas públicas implicam, em linhas gerais, responder as questões:
quem ganha o  que,  por  que,  e  que diferença faz”  (SOUZA,  2006,  p.  23).  Simon,  por  sua vez,
introduziu  o  conceito  de  “racionalidade  limitada  dos  decisores  públicos  (policy  makers),
argumentando, todavia, que a limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento
racional” (SOUZA, 2006, p. 23). Já Lindbloom, por último, questionou a ênfase no racionalismo de
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Laswell e Simon e propôs “a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas
públicas,  tais  como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo
decisório o que não teria necessariamente um fim ou um princípio” (SOUZA, 2006, p. 24). 

Esse tipo de definição, apesar de clássica e muito utilizada, ainda é criticada por muitos, por a
considerarem rasas na contemporaneidade e por não focarem em discussões essenciais ao se falar
de políticas públicas: o embate acerca de ideias e interesses. Tanto a definição de Laswell como as
demais definições clássicas e mais usuais focam quase essencialmente no Estado como principal
órgão criador e executor das políticas públicas, mas a discussão se configura muito mais ampla, pois
há de se destacar que diversos limites cercam as decisões governamentais, além das mais diversas
influências  que  recebem  (BRANCALEON;  YAMANAKA;  CASTRO;  COUGHI;  PACHOALOTTO,
2015, p. 2). As políticas públicas tornaram-se tema de importância para o Direito, não apenas pelo
fato de a nossa Constituição estabelecer normas nucleares para a positivação de direitos humanos
em sua acepção ampla e de normas com objetivos para a adoção de políticas públicas (SANTOS,
2006, p. 73), mas igualmente porque a partir destas diretrizes podem derivar de diversos suportes
legais para efetivá-las. Nos dias de hoje, inclusive, servem para garantir direitos fundamentais e a
dignidade da pessoa humana, uma vez que direcionam a aplicação da verba estatal arrecadada, da
melhor maneira possível, para áreas de real necessidade da população nacional. Dentre os incisos
do art. 3º da Constituição Federal de 1988, há normas que estabelecem os objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, como “garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza
e a  marginalização e  reduzir  as  desigualdades sociais  e  regionais”.  (art.  3º,  incisos  II  e  III,  da
CRFB/88). Além disso, dispõe também a Constituição Federal, em seus arts. 5º e 6º (dentre outros),
direitos fundamentais individuais e sociais que devem ser garantidos aos cidadãos. 

As  políticas  púbicas,  nesse  sentido,  configuram-se  como  uma  das  principais  medidas
tomadas pelo Estado Democrático de Direito brasileiro para garantir o que dispõe a Constituição
Federal  de  1988.  No  Brasil  atual,  a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988,  tem-se  um direito
baseado no prisma do bem-estar  social,  que faz  com que o Estado tome para si  a  função de
organizar o país economicamente, além de promover de modo efetivo uma melhor qualidade de vida
à população por meio de medidas que garantam a melhor forma de utilização da verba pública, de
modo a garantir  a efetivação dos direitos fundamentais e sociais,  além da dignidade da pessoa
humana garantidos a todos constitucionalmente, e que possuem o Estado como principal garantidor
(YAZBEK, 2008, p. 3). É certo, porém, que os mais afetados positivamente pela criação de políticas
públicas estatais são os indivíduos da população de classe econômica baixa, ou aqueles que fazem
parte de um grupo específico e vulnerável devido a fatores variáveis. Isso porque são essas pessoas
que, de modo geral, necessitam da proteção para que os seus direitos sejam garantidos por meio de
ações que as possibilitem viver dignamente (PEREIRA, 1998, p. 62). 

Por conta da grande importância da criação de políticas públicas por parte do Estado é que se
faz  necessário  um  estudo  mais  aprofundado  acerca  dos  diversos  tipos  de  políticas  públicas
possíveis, assim como de algumas já existentes, analisando aquelas que deram certo e cumpriram
seu objetivo, ajudando o Estado a promover e garantir de maneira mais eficiente a materialização
dos direitos fundamentais e sociais à população. Por outro lado, é necessário também um estudo
voltado  para  as  políticas  públicas  já  implantadas.  Tais  dados  serão  levantados  diretamente  na
Prefeitura Municipal de Maringá, cidade em que se aplicará a presente pesquisa, pelos respectivos
órgãos  responsáveis.  Realizar-se-á  também  um  levantamento  bibliográfico  na  biblioteca  da
Unicesumar,  assim  como  demais  bibliotecas  acessíveis,  incluindo  a  virtual,  levantando  também
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o tema. 

Após esse levantamento de dados e estudo bibliográfico indispensáveis, pretende-se analisar,
ao  lado  das  políticas  públicas  federais  e  estaduais,  algumas  das  políticas  públicas  municipais
existentes, criadas ao longo dos últimos cinco anos, observando quais se configuram essenciais à
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população  local,  e  quais  precisam  ser  melhor  executadas.  Essa  primeira  parte  configura-se
estritamente bibliográfica e documental, utilizando como base teórica autores que são referência no
tema da presente pesquisa, como Paulo Bonavides e Gilmar Mendes em Direito Constitucional, e
também Marcus André Melo como autor que trata acerca das políticas públicas. Posteriormente,
após essa análise bibliográfica e levantamento de dados sobre políticas públicas já implementadas,
objetiva-se a realização de um levantamento acerca das necessidades da população maringaense,
para  que  se  possa  estabelecer  quais  seriam as  políticas  públicas  de  maior  demanda  entre  os
integrantes desta, e para que se possa garantir a esses mesmo cidadãos uma melhor condição de
vida e a efetivação dos direitos a eles garantidos em lei. 

Para isso, será feito um levantamento por meio de uma pesquisa a campo, pesquisa esta que
será  realizada  na  cidade  de  Maringá,  preferencialmente  nos  bairros  onde  a  população  possui
condições  socioeconômicas mais  baixas.  Serão  levadas em consideração também as minorias,
como é o caso da população negra ou de deficientes físicos e mentais, por exemplo. Para tal, será
aplicado um questionário, a ser elaborado após o levantamento de dados e a pesquisa bibliográfica,
contendo questões pontuais que farão com que sejam levantados os dados específicos dos quais se
necessita. O levantamento de dados, a pesquisa bibliográfica e a elaboração do questionário serão
realizados nos primeiros três meses de pesquisa, para que, em seguida, os questionários sejam
aplicados. Tais questionários serão disponibilizados virtualmente, podendo ser encaminhados por e-
mail,  e  também enviados impressos  pelo  correio,  para  que  a  pesquisa  possa atingir  um maior
número  de  pessoas.  Pretende-se  também  entrevistar  um  pequeno  número  de  pessoas
pessoalmente,  que  se  disponibilizarão  de  maneira  voluntária  para  contribuir  com  a  pesquisa,
questionando-as sobre suas condições e principais necessidades. Essa pesquisa de campo terá
duração média de cinco meses. 

Por fim, após estabelecer quais são os modelos de políticas públicas de maior demanda entre
os habitantes do Município de Maringá, dever-se-á discutir acerca da possibilidade de implantação
dessas ações positivas governamentais, com vistas a observar sempre o modo de elaboração mais
correto e eficaz de uma política pública, assim como o melhor modo de executá-la para que possa
atingir seu objetivo. Esse cruzamento de dados, conclusão e revisão serão realizados durante o
prazo médio de três a quatro meses, totalizando doze meses para a entrega dos resultados. Muitas
vezes, os direitos e garantias dos indivíduos já estão garantidos em lei, faltando somente executá-
los de forma eficaz.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se  de  projeto  para  pesquisa  aplicada,  uma  vez  que  os  resultados  poderão  ser
imediatamente  utilizados  para  gerar  inúmeros  benefícios  à  sociedade,  utilizando-se  de
conhecimentos gerados por pesquisas básicas e com finalidades imediatamente aplicáveis. Quanto
ao método de abordagem, utilizar-se-á o método hipotético-dedutivo. Serão analisadas as normas
constitucionais que compõem um todo de direitos e garantias das pessoas, para que o Estado possa
garanti-los de acordo com a particularidade de cada grupo social. Em um segundo momento, por
meio de pesquisa de campo, analisar-se-á um grupo específico da sociedade, e, dos dados colhidos
desse grupo particular, será inferido o todo, para se discutir as melhores medidas a serem tomadas
pelo Estado no que diz respeito às políticas públicas, visando ao bem-estar geral. 

Assim, o método hipotético-dedutivo consistirá na observação de determinado fato,  e,  em
decorrência desta observação, será construída hipótese, e essa hipótese é submetida a testes e se,
ao fim de todos os testes e falseamentos a hipótese não for refutada, chega-se a um conhecimento
provisório,  admitido  como  verdadeiro  até  o  presente  momento.  O  método  de  procedimento
experimental também será utilizado, pois é realizada uma pesquisa com levantamento de dados e
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interrogação  direta  das  pessoas,  para  que  se  possam  extrair  informações  relevantes  dessa
observação e interrogação. 

Por  último,  cabe  destacar  que,  em um primeiro  momento,  a  pesquisa  será  inteiramente
bibliográfica com abordagem dedutiva, para que se possa conhecer as informações necessárias e
responder os primeiros questionamentos realizados já na introdução do presente projeto, e, assim,
poder realizar a investigação com uma forte base teórica. Em um segundo momento, a pesquisa
será  de  campo,  com  procedimento  experimental  e  abordagem  indutiva,  e  serão  elaborados
questionários impressos com cerca de três perguntas abertas e mais algumas fechadas, para que as
pessoas possam responder e possibilitar o levantamento de dados necessários para a conclusão. As
questões presentes nos questionários serão previamente escritas com muita atenção e cuidado,
obedecendo a um roteiro de planejamento estipulado. Os questionários serão enviados via correio
e/ou disponibilizados  online na  internet,  para  a obtenção de maior  amostragem.  Por  fim,  serão
levantados os dados necessários e esses serão cruzados, para que se possa estabelecer medidas
positivas a serem tomadas com relação ao tema proposto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Contribuir com uma análise relevante do problema estudado. 
- Analisar os direitos fundamentais e sociais dispostos na Constituição Federal de 1988 e definir
práticas estatais para que estes possam ser garantidos a todos de maneira igual.
 - Realizar um estudo aprofundado acerca das políticas públicas, tanto no plano teórico como de
uma verificação das já existentes, analisando seu conceito, modalidades, criação e efetivação. 
-  Identificar  consequências  positivas  e  negativas  acarretadas  pela  criação  e  implantação  das
principais políticas públicas na atualidade, propondo uma alternativa aos problemas encontrados.
-  Conhecer  as  principais  demandas  de  ações  sociais  positivas  do  Estado,  levando  em  conta
especificamente a população de Maringá e de seu entorno. 
- Criar novas alternativas de políticas públicas com base na demanda observada. 
- Estabelecer uma ligação entre a criação de políticas públicas sociais e a efetivação dos direitos
humanos e fundamentais presentes na Constituição Federal por parte do Estado.

4 CONCLUSÃO

Como o presente projeto encontra-se em andamento, ainda não há uma conclusão. Todavia,
ao  final  do  projeto,  com base  na  pesquisa  bibliográfica  realizada,  o  levantamento  de  dados,  o
questionário aplicado, e o cruzamento de dados realizados a partir dos resultados da pesquisa de
campo,  pretende-se  estabelecer  medidas  positivas  que  possam  ser  tomadas  em  sede
governamental.

A criação de políticas públicas beneficia de maneira direta a vida das pessoas, principalmente
daquelas de classe socioeconômica baixa. Servem não só para garantir  aos cidadãos uma vida
minimamente digna, mas também para se fazer cumprir os direitos fundamentais de cada uma das
pessoas, constitucional e legalmente estabelecidos. As políticas públicas, portanto, são a ferramenta
de efetivação dos direitos fundamentais, e um estudo quanto à sua necessidade, criação e melhor
aplicação é extremamente importante e necessário.
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