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1.Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a constituição das 

diferenças e desigualdades socioeconômicas no território do município de Barra do 

Piraí – RJ, identificar locais de maior vulnerabilidade sociais,  dando suporte a 

intervenção das políticas sociais. A pesquisa possui o caráter interdisciplinar e 

agrupa profissionais e alunos das áreas de Serviço Social e Arquitetura e Urbanismo 

para o desenvolvimento dos trabalhos. 

2. Introdução: 

O estudo visa atender a necessidade do município de Barra do Piraí de construir um 

diagnóstico socioterritorial que contribua para o planejamento e gestão da política de 

assistência social articulada com as demais políticas para atender a população e 

diminuir desigualdades no acesso a bens e serviços produzidos socialmente. Desde 

2005, quando o Sistema Único de Assistência Social – SUAS passou a ser 

implementado em todo o Brasil, tem-se organizado uma nova forma de gestão 

descentralizada e participativa para esta política social baseada no estudo de 

territórios para análise de suas vulnerabilidades e riscos sociais que expõem famílias 

e indivíduos às diversas formas de violências e exclusão social. Couto et al (2010) 

explica o entendimento de território na política de assistência social: 

Como “espaço usado” (Milton Santos, 2007), fruto de interações 
entre os homens, síntese de relações sociais; 
Como possibilidade de superação da fragmentação das ações e 
serviços, organizados na lógica da territorialidade; 
Como espaço onde se evidenciam as carências e necessidades 
sociais, mas também onde se forjam dialeticamente as resistências e 
as lutas coletivas (COUTO et. al, 2010, p.41). 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município de Barra 

do Piraí era igual a 94.778 habitantes, com 97,02% das pessoas residentes em área 

urbana e 2,98% em área rural, sendo que a taxa de pobreza extrema era de 9,11% 

(MDS, 2014). Há uma demanda expressiva no município pelas ações da política 

pública de assistência social. 

3. Objetivos 

Geral: Analisar as diferenças e desigualdades na constituição socioeconômica dos 

diferentes territórios que compõem o município de Barra do Piraí, no estado do Rio 

de Janeiro. 

Específicos: Analisar as principais fragilidades e potencialidades de cada território 

municipal; Identificar as áreas de vulnerabilidades e riscos sociais nos diversos 

espaços ocupados do município de Barra do Piraí; Conhecer a constituição histórica 
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de ocupação dos territórios identificados como os mais vulneráveis; Verificar as 

formas históricas de participação social nos territórios; Analisar a capacidade de 

gestão instalada para a área de assistência social no âmbito municipal. 

4. Metodologia 

A pesquisa se desenha como qualitativa, com base na estratégia da triangulação de 

métodos (GOMES et al., 2005). Constitui-se como uma pesquisa que valoriza a 

interdisciplinaridade e é composta por profissionais e alunos dos cursos do Serviço 

Social e da Arquitetura e Urbanismo. Inicialmente será realizado um estudo 

exploratório para aproximação e aprofundamento com o objeto de estudo. Buscar-

se-á ampliar o levantamento bibliográfico para que fundamente a construção da 

pesquisa. Serão realizadas coletas de dados quantitativos em sites oficiais que 

forneçam indicadores socioeconômicos. A pesquisa de campo contará com visitas 

aos territórios. Serão aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas 

com moradores e profissionais atuantes nas áreas estudadas para aprofundamento 

de questões referentes aos territórios e sobre a participação social. A análise será 

realizada através da organização e sistematização de informações diversas, e da 

elaboração de cartografias por meio da espacialização de dados institucionais sobre 

base cadastral do Município e da ferramenta Google Earth.  

5. Desenvolvimento 

Iniciamos a pesquisa exploratória no mês de março, com visitas ao município de 

Barra do Piraí e contato com as secretarias municipais para apresentação da 

pesquisa e solicitação de dados. Foram realizadas duas reuniões, em março e abril 

com a equipe da secretaria municipal de assistência social para buscarmos 

informações sobre o funcionamento da gestão desta política e suas particularidades 

em Barra do Piraí. Elaboração do modelo de questionário, para aplicação nos 

serviços públicos dos territórios estudados e nas Associações de Moradores.  

Encaminhamos o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética do UGB em maio. Em 

maio realizamos visita à Federação de Associações de Moradores de Barra do Piraí. 

Busca de dados e informações para as cartografias nos sites oficiais dos governos 

municipal, estadual e federal. 

6. Resultados Preliminares: 

a) Levantamento de dados do Plano Diretor e Plano Local de Habitação de Interesse 

Social – elaboração de quadro síntese – em análise;  
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b) Elaboração de historiografia do município concluída – pesquisa em livros, 

dissertações e teses; 

c) Levantamento de dados da assistência social do município: Capacidade de 

Gestão frágil – dados preliminares: o município não possui a estrutura 

organizacional demandada pelo SUAS, o que interfere na execução da política 

municipal local, com atenção especial a ausência de um setor para o monitoramento 

e avaliação da política, sem que haja levantamento de dados sistemáticos sobre os 

serviços no município. 

d) Levantamento de dados socioeconômicos e demográficos: dados preliminares: 

Em 2010, população era de 94.778 habitantes, com concentração de mais de 95% 

na área urbana. Entre 2000 e 2010, ampliação da população idosa, com 13,4% da 

população e crescimento negativo no segmento de 0 a 14 anos que atinge 21,0% da 

população. A população na faixa etária entre 15 a 59 anos representava 65,6% da 

população do município. Estrutura econômica/participação no PIB: 67% Serviços e 

24% indústrias.  
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