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RESUMO 

 
O trabalho teve como intuito fazer um estudo acerca dos alcances de atenção 

do projeto “Prata da Casa”, da Prefeitura Municipal de Jataí, na sociedade 

jataiense. Observamos  assim, no desenrolar de nossa pesquisa, que o projeto 

de uma ação política, mais precisamente uma política social, com intenções de 

atender necessidades comunitárias diante daquilo que propõe. Para uma 

melhor compreensão do que vem a ser política social, citamos aqui, a 

concepção de DEMO (1998, p. 06). Segundo ele tal política consiste em um: 

“esforço planejado de reduzir as desigualdades sociais, quando entendido 

como proposta do Estado. Olhando do ponto de vista dos interessados é a 

conquista da auto promoção”. Sendo assim, nosso objetivo desde o princípio 

foi analisar junto aos depoimentos coletados nas entrevistas realizadas com um 

diretor, um professor, alunos e pais desses garotos inseridos nesse projeto, 

quais os verdadeiros campos de atuação do referido projeto, para termos 

condições de avaliar quais os interesses com a implantação desta política. 

Assim, para desenvolvermos tal intento, fizemos inicialmente um levantamento 

bibliográfico dos assuntos pertinentes à pesquisa, e em seguida partimos para 

as entrevistas que foram cedidas pelos sujeitos mencionados acima. Ao final do 

trabalho, depois de todos os dados coletados, podemos analisar e constatar 

que o projeto “Prata da Casa” se trata de uma política social implantada pelo 

poder executivo municipal, governo, com ideais conservadores, elitistas, que 

visa atender a comunidade quando de suas necessidades por tais políticas, 

mas que não deixa, sem duvida, de exercer os princípios pluralistas 

neoconservadores de manutenção das desigualdades e reprodução da forca e 

trabalho. Portanto, nossa finalidade de tal estudo foi estar conhecendo e 

fornecendo aos nossos leitores e a sociedade jataiense qual a amplitude de 

alcance e quais as supostas intenções políticas projetos sociais, em específico 

do projeto “Prata da Casa” desde a data de sua vigência no município.     

 


