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RESUMO 

 

Em Porto Velho - RO, a construção de duas UHEs foram iniciadas em 2003 no Rio Madeira – 
UHEs Santo Antônio e Jirau. Os deslocamentos compulsórios, um dos grandes efeitos colaterais 
deste tipo de obra não são exaustivamente pensados fazendo com que elementos sociais 

específicos das comunidades deslocadas (como escolas, postos de saúde, assistência social e 
jurídica, etc.,) sejam minimizados. O licenciamento ambiental para UHE é regulamentado pela 
lei 6.938 da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981), sendo exigido como uma 
das medidas mitigadoras e compensatórias apenas um Projeto de Educação Ambiental, 

entretanto, este somente teve suas diretrizes e regulamentação aprovada tardiamente por meio 
da Instrução Normativa nº 2 (IBAMA, 2012). Ou seja, no tocante a Educação Escolar, as 
condicionantes são referentes apenas a Educação Ambiental e são posteriores ao início da 
construção da UHE Santo Antônio, o que permitiu aos construtores agir com discricionariedade. 

Desta forma, o consórcio construtor da UHE Santo Antônio pode ter desconsiderado a 
importância da Educação Escolar enquanto elemento socializador/facilitador da reinserção 
social no reassentamento, gerando risco e vulnerabilidade social. Partindo deste entendimento, 
surgiu o problema norteador da pesquisa: Quais as consequências da precariedade ou 

inexistência de Educação Escolar para os reassentamentos da UHE Santo Antônio se esta que 
deveria/poderia auxiliar na reconfiguração socioterritorial não cumprir este papel de agente 
socializador/facilitador? A Educação Escolar é um elemento fundamental da constituição do 
Território, sua precariedade ou inexistência produz neste, Risco e Vulnerabilidade, estes por sua 

vez, confirmarão a Tese de que há impossibilidade de reconfiguração socioterritorial. A 
pesquisa teve como objetivo geral investigar quais as consequências da precariedade ou 
inexistência que a Educação Escolar desempenha na reconfiguração socioterritorial dos 
reassentamentos da UHE Santo Antônio, em termos de risco e vulnerabilidade. A proposta foi 

realizar uma análise em torno do risco e vulnerabilidade pela falta da Educação Escolar dos 7 
(sete) reassentamentos, a saber: Novo Engenho Velho, Riacho Azul, São Domingos (situados 
na margem esquerda do Rio Madeira), Vila Nova de Teotônio, Morrinhos, Santa Rita e Parque 
dos Buritis (situados na margem direita do Rio Madeira). Com efeito, analisou-se: A Educação 

Escolar dos territórios atual e antigo, a relevância desta antes e depois do deslocamento; 
verificou-se em que medida a implantação destes assentamentos ao desconsiderar a importância 
da Educação Escolar expôs a população deslocada à riscos e vulnerabilidades sociais, de modo 
a criar um território não compatível com a realidade vivida. Evidenciou-se que face ao descaso 

com a Educação Escolar enquanto instrumento socializador/facilitador na reconfiguração 
socioterritorial dos reassentados, esta não tem papel relevante. Em todos os reassentamentos 
analisados, a Educação Escolar é considerada importante para o fortalecimento da comunidade. 
Contudo, da forma em que ela está sendo levada a cabo, não terá força para reconfigurar o novo 

espaço socioterritorial, seja porque a falta de Educação Escolar de qualidade que os colocas em 
risco e vulnerabilidade, seja por esta não cumprir seu papel socializador/facilitador. 
 
Palavras-Chave: Educação Escolar. Deslocamentos Compulsórios. Reconfiguração 

Socioterritorial. Território.   
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In Porto Velho - RO, the construction of two HPPs started in 2003 on the Madeira River - Santo 

Antônio and Jirau HPPs. Compulsory displacement, one of the major side effects of this type 
of work, is not exhaustively thought about, so that specific social elements of the displaced 
communities (such as schools, health centers, social and legal assistance, etc.,) are minimized. 
Environmental licensing for UHE is regulated by law 6.938 of the National Environment Policy 

(BRASIL, 1981), and only one Environmental Education Project is required as one of the 
mitigating and compensatory measures, however, this only had its guidelines and regulations 
approved late by through Normative Instruction No. 2 (IBAMA, 2012). That is, with regard to 
School Education, the conditions refer only to Environmental Education and are after the 

beginning of the construction of the Santo Antônio HPP, which allowed the builders to act with 
discretion. Thus, the Santo Antônio HPP construction consortium may have disregarded the 
importance of School Education as a socializing element / facilitator of social reintegration in 
resettlement, generating risk and social vulnerability. Based on this understanding, the guiding 

problem of the research emerged: What are the consequences of precarious or inexistent School 
Education for the resettlements of the Santo Antônio HPP if it should / could assist in the socio-
territorial reconfiguration if it does not fulfill this role of socializing agent / facilitator? School 
Education is a fundamental element of the constitution of the Territory, its precariousness or 

inexistence produces in this, Risk and Vulnerability, these in turn, will confirm the Thesis that 
there is no possibility of socio-territorial reconfiguration. The general objective of the research 
was to investigate the consequences of the precarious or inexistence that School Education 
plays in the socio-territorial reconfiguration of the resettlements of the Santo Antônio HPP, in 

terms of risk and vulnerability. The proposal was to carry out an analysis around the risk and 
vulnerability due to the lack of School Education in the 7 (seven) resettlements, namely: Novo 
Engenho Velho, Riacho Azul, São Domingos (located on the left bank of the Madeira River), 
Vila Nova de Teotônio, Morrinhos, Santa Rita and Parque dos Buritis (located on the right bank 

of the Madeira River). In effect, it was analyzed: School Education in the current and former 
territories, the relevance of this before and after the displacement; it was verified to what extent 
the implantation of these settlements when disregarding the importance of School Education 
exposed the displaced population to social risks and vulnerabilities, in order to create a territory 

that is not compatible with the lived reality. It became evident that, given the neglect of School 
Education as a socializing / facilitating instrument in the socio-territorial reconfiguration of 
resettled people, it has no relevant role. In all the resettlements analyzed, School Education is 
considered important for the strengthening of the community. However, as it is being carried 

out, it will not have the strength to reconfigure the new socio-territorial space, either because 
the lack of quality School Education that puts them at risk and vulnerability, or because it does 
not fulfill its socializing / facilitating role. 
 

Keywords: Schooling. Compulsory Dislocations. Socio-territorial Reconfiguration. Territory.  
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1 INTRODUÇÃO 

 Historicamente o Estado de Rondônia foi marcado por ciclos exploratórios até chegar a 

construção das UHEs do Madeira. O prelúdio destes ciclos inicia-se com o extrativismo mineral, 

posteriormente o ciclo da borracha, a construção da Estrada de Ferro Madeira -Mamoré, a 

extração do Ouro e da Cassiterita, a exploração de madeira e a criação de gado. Tiveram as 

intervenções governamentais dos Planos de Desenvolvimento  (Polonoroeste, Planafloro, 

Programa Amazônia Sustentável, Programa de Aceleração do Crescimento); a UHE foi 

primeiramente estudada na década de 1980 pela ELETRONORTE que chegou a conclusão da 

não construção porque o Rio Madeira era inadequado. Atualmente, culminando como último e 

mais recente ciclo, temos o das UHEs, afirmam Araújo e Moret (2016).  

A ocupação da região amazônica e, particularmente o estado de Rondônia é cercado de 

conflitos, porém com objetivos bem definidos: ocupar para integrar e conquistar. Na perspectiva 

da história de criação e implantação do Estado, todos estes ciclos foram marcados pela 

usurpação dos recursos naturais do território, exploração do trabalhador e dos povos originários 

da região. Neste sentido, não se constatam grandes espólios à comunidade, haja vista que, no 

extrativismo (essência desses ciclos), não se encontram desfechos positivos em termos 

socioambientais e econômicos, ainda que o compromisso seja de avanços e prosperidade.   

No que concerne a construção de UHE em Rondônia, a primeira foi iniciada no ano de 

1982 (UHE Samuel), período marcado por governos militares que restringia sobremaneira os 

debates públicos acerca da obra, bem como não tinha legislação que obrigasse estudos ou 

mesmo balizar os deslocamentos das comunidades atingidas. De acordo com Fearnside (2005, 

p. 10) revela que “a implantação da Hidrelétrica de Samuel, que formou um reservatório de 540 

km2 [...], fornece lições para tomada de decisões sobre desenvolvimento em toda a Amazônia e 

em outras áreas tropicais”. Entretanto, a deliberação para a construção desta UHE, foi 

fortemente influenciada, em função de seu papel nas estratégias políticas dos principais atores 

na tomada da decisão. O então Território Federal de Rondônia era tradicionalmente 

administrado pelo Exército e diante da conjuntura política da época, a transição do governo 

militar para a democracia fez com que a maioria dos povos originários, na ocasião, apoiassem 

candidatos do partido político apoiado pelo Exército (FEARNSIDE, 2004). 

Ainda segundo o autor Fearnside (2005, p. 10) a UHE Samuel,  

“ilustra de um lado, os impactos e do outro os benefícios da geração de 

eletricidade e os dilemas que confrontam os tomadores de decisão, com 

relação às várias opções planejadas. Custos ambientais incluíram a inundação 

de floresta e o estimulo à exploração ilegal de madeira em toda a Amazônia 

ocidental por causa de uma exceção aberta na proibição de exportação de 
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madeira em tora, para permitir a exportação de toras da área correspondente à 

hidrelétrica de Samuel. Em 1990, Samuel emitiu 11,6 vezes mais gases de 

efeito estufa do que teria sido emitido gerando a mesma energia a partir de 

petróleo.  
 

Desta forma, entende-se como pertinente apresentar uma passagem emblemática do 

renomado estudioso na questão da construção de UHEs na Amazônia, Sevá Filho (2005, p.  7): 

“Para onde vai essa Amazônia ainda brasileira, mas nem tanto? Que chances terão esses povos? 

Que possibilidades terão essas matas, esses igapós, igarapés e grandes rios, e todos os seus 

bichos?” 

Apresenta-se a partir deste ponto, os principais motivos que, interligados, 

encaminharam-se para a temática escolhida nesta pesquisa. Primeiramente os motivos são 

pessoais por ter vivenciado o cenário educacional da rede pública de Porto Velho, atuando como 

professor na educação básica municipal e estadual em Rondônia desde 2009, lotado em duas 

escolas: uma da periferia da capital rondoniense e outra escola no distrito de Jaci-Paraná (90 

km de Porto Velho, município ao qual pertence). Embora esta pesquisa não seja autobiográfica, 

a motivação para o tema parte daquilo que o autor vivenciou, leu e conheceu acerca da região 

afetada pela construção das UHEs: Samuel, Santo Antônio e Jirau . Pesquisar a Educação 

Escolar e os Deslocamentos Compulsórios, para o autor, significa rememorar um pouco da 

história de Rondônia, e daquilo que vivenciou durante os 38 anos que aqui reside. Neste sentido, 

entende-se que as análises decorrentes desta pesquisa não são neutras, pois decorrem da 

perspectiva do pesquisador e tema pesquisado estarem, de certo modo, interligados.  

Nestes doze anos de trabalho, o pesquisador atuou como professor da rede pública de 

ensino nos níveis fundamental e médio, posteriormente na rede privada de ensino superior e, 

desde 2013 até o presente momento foi Técnico em Assuntos Educacionais no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), e teve a oportunidade de fazer um 

mestrado em educação, além de ingressar em grupos de pesquisa sobre educação. Atualmente 

doutorando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, ingressou-se em grupo de 

pesquisa sobre energia e sociedade onde desenvolve pesquisa sobre os impactos das UHEs nas 

populações afetadas. Desta forma, aliando o conhecimento e as experiências adquiridas em 

ambos os grupos de pesquisa, chegou-se ao tema. Foram realizadas diversas coletas em artigos 

científicos, livros, documentos de domínio público, sites de pesquisa online, enfim, diversos 

ajustes para chegar ao título desta pesquisa, uma vez que a Educação Escolar em Assentamentos 

de UHE não ser muito estudado.   



17 
 

 
 

Ao longo dos anos, a importância da educação para a sociedade foi reconhecida e a 

busca pela sua oferta universal vem sendo conquistada e celebrada, às vezes, através de grandes 

e violentas revoluções (REVOLUÇÃO FRANCESA, 1789; REVOLUÇÃO SOVIÉTICA, 

1917). No Brasil, o direito a educação foi consagrado pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

e posteriormente regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1996). No que tange a Educação, um avanço conquistado como forma de mitigar e compensar 

os danos ambientais em decorrência da construção de obras como: (UHE, estradas, portos, 

siderurgia, etc.,) foi publicado em 2012, uma instrução normativa que estabeleceu diretrizes e 

bases técnicas para elaborar, orientar e regular programas de Educação Ambiental (IBAMA, 

2012). Contudo, a temática ambiental é tratada como um tópico transversal, não abrangendo as 

várias dimensões do componente curricular escolar. 

Atualmente, o estágio da ciência passa por uma série de desafios inéditos que Bauman 

(2007) denomina de passagem de fase “sólida” para “líquida” em razão do curto espaço de 

tempo que as transformações das organizações sociais vêm ocorrendo, o que deve exigir da 

educação escolar formal constantes ajustes e adequações para atender as demandas da sociedade. 

Bottomore (2013, p. 199) aponta alguns elementos acerca da discussão sobre o papel da 

“escola e da educação na reprodução social e sobre o potencial inovador da escola e da educação 

face as determinações sociais mais gerais bem como sobre a importância relativa dos conteúdos, 

dos métodos e da estruturação da educação como instrumento da transformação social”, 

concepção marxista que corrobora substancialmente com o entendimento desta pesquisa. 

Sublinha-se que, selecionou-se a Educação Escolar por se tratar de um direito social 

básico (SILVA JÚNIOR et al., 2017; BRASIL, 1988; 1996). Não obstante, por se tratar de um 

fator fundamental para a sociedade porque é revolucionário, liberta e produz autonomia 

(FREIRE, 1967; 1996; 2000). Outro aspecto preponderante é sua importância enquanto 

instituição social, destacado por Saviani e Duarte (2012) e como fator importante da 

constituição do espaço social (LEFEVBRE, 2000). Destaca-se que essas relações são 

imprescindíveis para demonstrar que a falta ou mesmo a precária condição da Educação Escolar 

dos assentamentos vem colocando essas comunidades em situação de risco e vulnerabilidade 

(ABRAMOVAY, 2002; SCHUMANN, 2014).  

Destaca-se, o modo que os remanejamentos das populações afetadas por UHEs tendem 

a simplificar e subestimar os impactos sociais, ambientais e econômicos (BERMANN, 2002; 

2007; CERNEA, 1999). Estes, frequentemente desrespeitam direitos individuais e coletivos dos 

deslocados compulsoriamente (ARAÚJO e MORET, 2016; REBOUÇAS, 2000). Desta forma, 
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favorecem a produção de risco e vulnerabilidade 1  (CUTTER, 2011; FONSECA, 2013; 

JANCZURA, 2012).  

Ao não buscar reduzir os fatores de risco para os reassentados, obras deste porte feitas 

sem os devidos cuidados principalmente no que concerne ao reassentamento das comunidades 

(garantindo escolas, saneamento básico, lazer, postos de saúde, assistência social e econômica, 

entre outras coisas) geram risco e vulnerabilidade (SCHUMANN, 2014; VIGNOLI, 2001). 

Esses danos, podem levar ao desaparecimento da comunidade, em virtude da dificuldade de 

fixação dessas pessoas neste novo território (REBOUÇAS, 2000).  

Na perspectiva desta pesquisa, a Educação Escolar é parte integrante e fundamental do 

espaço social (LEFEVBRE, 2000; FRIGOTTO, 2010). Abrange, entre outras coisas, as relações 

de poder descritas por Ponce (2001), Saviani e Duarte (2012), os usos, costumes e a cultura 

encontrados na obra de Escobar (2014) enfim, são questões inerentes à composição do território 

(SANTOS, 1999). No que tange a conceitos e reflexões sobre o tema “Território”, sugere-se e 

entende-se, nesta pesquisa, o território como “o lugar em que desembocam todas as ações, todas 

as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do 

homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência”, conforme afirma 

Santos (1999, p. 7).  

No território, encontra-se uma perspectiva de sobrevivência, projeto de vida e futuro, 

que é citado no trabalho de Escobar (2014, p. 88), como “espaço coletivo, composto por todo o 

lugar necessário e indispensável onde homens e mulheres, jovens e adultos, criam e recriam 

suas vidas” (tradução nossa). Não obstante, o autor apresenta figuras esquemáticas que 

resumem sua concepção das dimensões que permeiam o território enquanto projeto de vida e 

projeto sociopolítico.     

 
1  Nesta pesquisa os termos “risco” e “vulnerabilidade” são tratados em vários momentos como 

elementos indissociáveis, ainda que alguns autores como Schumann, (2014) e Abramovay (2002) 

apresentem-nos como coisas distintas, pois um atinje mais coletivamente (risco) e o outro seja mais de 

ordem individual (vulnerabilidade). 
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Figura 1 - Território como projeto de vida e projeto sociopolítico

  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Escobar (2014, p. 88).  

 

 Na perspectiva de Escobar (2014) é possível enxergar que o território é composto por 

uma complexa rede de dimensões e relacionamentos que se interconectam formando uma teia 

invisível de contatos individuais e coletivos e, quando estes são destruídos, criam-se condições 

de risco e vulnerabilidade (SCHUMANN, 2014; ABRAMOVAY, 2002). No entender de Berger 

e Berger (1978), é por meio das instituições sociais (família, escola, igreja, estado) e 

principalmente pela linguagem que são criadas, formadas e conformadas a estrutura social do 

território. Portanto, território não é somente a união dos recursos naturais num espaço 

geográfico definido, deve-se considerá-lo como formador da identidade. Pensar o território 

significa não o tratar como um simples espaço de produção de riquezas e mercadorias, mas sim 

como espaço de vida, onde se concretizam todas as dimensões da existência humana 

(ESCOBAR, 2014; SANTOS, 1999). Neste sentido, os inúmeros riscos e vulnerabilidades a 

que essas comunidades estão expostas em função do deslocamento compulsório e, decorrentes 

da influência do novo ambiente social (como a condição precária da Educação Escolar) são 

capazes de desestruturar o território a ponto de impedir a reconfiguração socioterritorial 

(SCHUMANN, 2014).  

A desterritorialização, ou seja, o deslocamento compulsório das comunidades dos 

espaços de intervenção das UHEs não reflete todo o contexto que será afetado pela instalação 

das obras, consoante a afirmação de Bermann (2002, 2007), Fearnside (2004, 2015), bem como 

o da importância da Educação Escolar - enquanto agente socializador, facilitador, libertador, 
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configurador - conforme assegura Alves (2006), Prata (2005), Freire (1967), Sen (2010), 

Frigotto (2010), tampouco da importância das vivências e vida vivida das comunidades nos 

territórios, apontadas por Escobar (2014), Sevá Filho (2005) enfim, das questões ligadas as 

trocas simbólicas com o espaço de vivência abordadas por Bourdieu (1983). 

A partir dessas indagações, se propôs a seguinte pergunta que guiou a pesquisa: Quais 

as consequências da precariedade ou inexistência de Educação Escolar para os reassentamentos 

da UHE Santo Antônio uma vez que esta que deveria/poderia auxiliar na reconfiguração 

socioterritorial não cumprir este papel de agente socializador/facilitador? A Educação Escolar 

é um elemento fundamental da constituição do Território. Sua precariedade ou inexistência 

produz neste, Risco e Vulnerabilidade, e, estes, por sua vez, confirmarão a Tese de que há 

impossibilidade de reconfiguração socioterritorial.  

Desta forma, levanta-se nesta pesquisa a hipótese de que a Educação Escolar não teria 

papel relevante na reconfiguração socioterritorial, pois estaria precária ou nem existiria. Esta 

suspeita surgiu em razão da experiência do orientador da pesquisa com o tema dos impactos 

sociais e ambientais dos deslocamentos compulsórios de comunidades atingidas por barragens, 

Araújo e Moret (2017), Moret e Silva (2010), Moret e Guerra (2017), Moret e Ferreira (2008) 

e, das visitas pretéritas feitas pelo pesquisador nos assentamentos, momento em que se percebeu 

que não havia escolas em todos os assentamentos. Assim se verificaria que a educação escolar 

levada a cabo neste novo território apagaria ou pouco contribuiria para a reconfiguração 

socioterritorial.  

Esta pesquisa buscou sua justificativa demonstrando que o território é composto por 

diversos aspectos intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo e ao coletivo, de tal forma que o 

coletivo é construto da individualidade e das relações com o ambiente, os costumes, as crenças, 

a cultura, sendo maior que a soma das individualidades. Todo este arcabouço simbólico de 

trocas entre os agentes sociais, torna-se um habitus (BOURDIEU, 1977; 1996), destacando-se 

assim, o quão profundo e fundamental é a relação do indivíduo com seu meio social e que sua 

falta produz risco e vulnerabilidade (SCHUMANN, 2014).  

Observa-se na obra de Escobar (2014) que as relações existentes entre o ser humano 

com seu território superam o aspecto da materialidade, ela tem raízes afetivas e desta forma, na 

medida em que estes fundamentos são anulados, o sujeito apresenta uma relação de negação 

com o território (ELIAS e SCOTSON, 2000) uma sensação de não pertencimento e não 

participação que, para Carracedo (2000) se enquadra no conceito de cidadania complexa, ou 

seja, na dialética entre pertencer e participar de um determinado grupo social. Este panorama 
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reforça a tese de que há impossibilidade de reconfiguração socioterritorial dos reassentados no 

novo território em função do risco e vulnerabilidade produzidos pela falta ou inexistência de 

Educação Escolar que trabalhem nesta perspectiva de socialização e facilitação de compreender 

e lidar com o novo ambiente.  

Neste sentido, buscou-se por meio desta pesquisa demonstrar que durante a construção 

dos reassentamentos tem-se a preocupação com os custos da obra e nenhum cuidado com as 

comunidades afetadas, seja porque as comunidades ocupantes das barrancas dos rios são 

compreendidas como impedimentos ao Desenvolvimento, seja porque estas não participam da 

Economia, sobretudo, porque são vulneráveis e os impactos sociais produzidos não terão 

relevância na sociedade em geral.  

O objetivo geral da pesquisa foi investigar quais as consequências da precariedade ou 

inexistência que a Educação Escolar desempenha na reconfiguração socioterritorial dos 

reassentamentos da UHE Santo Antônio, em termos de risco e vulnerabilidade. A proposta foi 

realizar uma análise em torno do risco e vulnerabilidade pela falta da educação escolar nos 7 

(sete) (re)assentamentos. Os objetivos específicos foram: (i) investigar se a exposição da 

população aos riscos e vulnerabilidades sociais pela falta de educação escolar contribui para a 

criação de um território compatível ou não com os deslocados pelo empreendimento; (ii) 

desvelar se a educação escolar é trabalhada na perspectiva de reconfiguração socioterritorial da 

comunidade; (iii) verificar de que forma a educação escolar desenvolvida nas comunidades 

favorecem ou dificultam o fortalecimento da comunidade, a formação do cidadão para o 

exercício da cidadania, o resgate e valorização da cultura e patrimônio histórico local e regional. 

A presente Tese foi conduzida utilizando o método quantitativo com a operacionalização 

de variáveis para evitar distorções na interpretação dos resultados e possibilitar a correlação e 

controle entre elas. Utilizou-se também do método qualitativo, interpretando e dando 

significado ao texto extraído do discurso dos entrevistados nas questões abertas do questionário. 

Desta forma, esta pesquisa tem características qualitativas e quantitativas (RICHARDSON, 

2012). No entender de Goode e Hatt (1973, p. 398) “a pesquisa moderna deve rejeitar como 

uma falsa dicotomia a separação entre estudos ‘qualitativos’ e ‘quantitativos’, ou entre ponto 

de vista ‘estatístico’ e ‘não-estatístico’. Além disso, não importa quão precisas sejam as medidas, 

o que é medido continua a ser uma qualidade”. 

De acordo com a própria empresa Santo Antônio Energia (SAE, 2010), ao todo a 

construção da UHE Santo Antônio foi responsável pelo reassentamento forçado de 548 famílias 

composta pelas comunidades a saber: Novo Engenho Velho, Riacho Azul e São Domingos 
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(margem esquerda do Rio Madeira), Nova Vila de Teotônio, Parque dos Buritis, Santa Rita e 

Morrinhos (margem direita do Rio Madeira). A amostragem foi probabilística aleatória 

(RICHARDSON, 2012) e ocorreu por meio da aplicação de questionário semiestruturado com 

93 indivíduos (maiores detalhes amostrais estão descritos na metodologia), em 93 domicílios 

distintos, com pessoas adultas, em todos os 7 (sete) reassentamentos2.   

A proposta foi realizar uma análise em torno do risco e vulnerabilidade pela falta da 

Educação Escolar dos 7 (sete) assentamentos criados em função da construção do reservatório 

da UHE Santo Antônio e o papel, relevância e perspectiva desempenhados pela educação 

escolar. Foram realizadas pesquisas de campo aplicando a ferramenta de questionário 

semiestruturado diretamente com os moradores da região afetada, por meio de questões abertas 

e fechadas. Os dados primários produzidos de dados socioeconômicos e educacionais, 

objetivando aos respondentes apresentarem perspectivas acerca da educação escolar antes e 

depois dos empreendimentos. 

Esta pesquisa está estruturada considerando a coesão e a clareza das informações, de 

modo que o leitor possa entender os caminhos percorridos pelos pesquisadores para alcançar os 

objetivos e responder a problemática do estudo. Na primeira seção temos a Introdução, na qual 

houve uma abordagem que permitiu contextualizar os propósitos da investigação. Nesta etapa, 

explicitou-se os motivos que provocaram a realização da pesquisa com esta temática e 

demonstrou-se a relevância e pertinência em âmbito acadêmico e social.  

Os referenciais teóricos da pesquisa estão na segunda, terceira e quarta seção e 

subseções. Na quinta seção e subseções apresentam-se os delineamentos dos Materiais e 

Métodos utilizados. Na sexta seção demonstram-se os Resultados e Discussão, a partir de 4 

subseções: Informações básicas de identificação, Informações sobre a educação escolar na 

antiga comunidade, Informações sobre a educação escolar no reassentamento e Comparativo 

das respostas acerca da educação escolar antes e depois do deslocamento. Na sétima seção 

evidencia-se a Conclusão da pesquisa e, por conseguinte segue-se com as Referências, 

Apêndices e os Anexos. 

 
2 Nesta pesquisa, utilizou-se os termos “assentamento” e “reassentamento” como sinônimos. 
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2 AS UHES E OS DESLOCAMENTOS COMPULSÓRIOS 

 A história, por meio de especialistas, tem apontado evidências no que concerne à 

construção de grandes empreendimentos de UHEs, que estes não trazem desenvolvimento para 

o local em que a obra será executada (SEVÁ FILHO, 2005). Ao contrário, tem demonstrado 

um panorama de crescimento muito pontual e efêmero, na perspectiva de atender demandas 

reprimidas como saúde, educação, saneamento básico, habitação, entre outros. Sendo incapaz, 

portanto, de sanar as necessidades da comunidade local eles findam por majorá-los.  

 Esta seção apresentará, com base em artigos científicos e referências no assunto, de que 

forma o caso dos deslocamentos compulsórios para a construção de UHE vêm sendo tratada 

pelo poder público e outras esferas competentes, movimentos sociais e sociedade civil.  

 

2.1 Contexto histórico sobre a construção de UHE na Amazônia 

 Sevá Filho (2005) assevera que desde o final dos anos 1970 já havia um cálculo sobre o 

aproveitamento hidráulico de rios amazônicos, neste caso o Xingu, que nasce e cresce no Estado 

de Mato Grosso e cruza o Estado do Pará. Na ocasião, foi contratada uma empresa de 

consultoria com nome CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros e Construtores), que avaliou 

o potencial hidráulico do rio em 22 milhões de kW, cerca de 50% do total ofertado em todo país 

que somava 50 milhões de kW.  

 Após finalização do trabalho da consultoria, foi previsto a instalação de 6 UHEs 

inicialmente para a região do Xingu (Kararaô, Babaquara, Ipixuna, Kokraimoro, Jarina e Iriri), 

todas elas receberiam nomes de tribos ou povos indígenas, aparentemente uma forma de 

lembrar daqueles que seriam expropriados de seus territórios. A partir disto, diversas brigas 

foram travadas entre Poder Público e população indígena, missionários, ONGs e intelectuais, 

que se envolveram em um processo de conscientização das comunidades que seriam afetadas 

pelo barramento do rio, alertando-os acerca dos verdadeiros danos decorrentes daquela 

construção. Fato marcante deste período, e que correu o mundo, foi a imagem da índia Tu-Ira 

esfregando um facão no rosto do engenheiro responsável pela obra. A pressão popular contra a 

construção foi tão forte que as obras foram embargadas (SEVÁ FILHO, 2005).  

 Entretanto, anos depois a este episódio representativo da força popular, o 

empreendimento ganhou nova roupagem com novas previsões e estratégias de dissuadir a 

população que, passou a ser convidada a participar de debates, comunidades indígenas sendo 

aliciadas, enfim, usaram dos mais ardis artifícios para que o povo sucumbisse ao projeto. Assim, 

o projeto continuou e avançou agora de “cara nova”, contudo  vem a sofrer nova derrota em 
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2002. Após a crise energética do sistema Sudeste-Centro Oeste e Nordeste passaram neste 

mesmo período, Belo Monte surge como a salvação do país e, desta forma, na sua terceira 

tentativa tem sua licença prévia aprovada (SEVÁ FILHO, 2005). 

 Em Rondônia, de igual sorte, o planejamento e construção de UHEs não é fenômeno 

contemporâneo. Já no início dos anos 80 do século passado, juntamente com o ciclo migratório 

que ocorria concomitantemente, houve a previsão para construção de pelo menos 2 hidrelétricas 

na bacia do Rio Machado (Tabajara e Ji-Paraná), que não teve sucesso em sua implementação 

em virtude da mobilização social por conta dos impactos socioambientais que causariam na 

região e principalmente nas terras indígenas dos Araras e Gavião (ARAÚJO e MORET, 2016). 

 Além da previsão da construção destas duas hidrelétricas (que ainda não saíram do 

papel), avançou e acabou por concluída a UHE Samuel na cidade de Porto Velho, visando 

atender a demanda local e interligar o Estado, até então integrante do sistema isolado de 

fornecimento de energia elétrica, ao Sistema Interligado Nacional (SIN).  

De acordo com Fearnside (2004) em razão do período militar em que a obra foi 

concebida (construção iniciada em 1982), esta estava cercada de objetivos políticos, como por 

exemplo, quando da passagem de Território Federal para Estado de Rondônia, houve um forte 

envolvimento do então Ministro do Interior Sr. Mário Andreazza que esperava ser o escolhido 

para presidência da república em 1984. Em virtude deste cenário político em que a usina foi 

construída, seu modelo de tomadas de decisão deveria servir de exemplo a não ser seguido para 

o desenvolvimento dos novos empreendimentos hidrelétricos concluídos e por concluir em 

Rondônia e demais na Região Amazônica e no Mundo. 

Em consonância com Fearnside (2004) desde o fim dos anos 80 do século passado, a 

Eletrobrás tinha planejado a construção de 79 barragens para a Região Amazônica. Apesar dos 

esforços da sociedade civil e grupos de intelectuais e especialistas, na tentativa de barrarem 

estes projetos do modo como são executados, apresentando os expressivos impactos 

socioambientais que causariam e vem causando aos afetados, algumas destas 79 UHEs já estão 

em operação (Balbina – AM; Santo Antônio do Jari e Ferreira Gomes – AP; Tucuruí, Curuá-

Una, Teles Pires e Belo Monte – PA; Lajeado, Peixe Angical, São Salvador, Estreito – TO; 

Samuel, Santo Antônio e Jirau – RO). 

Atualmente, o País conta com uma linha de transmissão relativamente extensa, que 

compõe o SIN, conforme se verifica na Figura a seguir. 
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Figura 2 – Sistema Interligado Nacional 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS, 2017).  

 

Percebe-se que o SIN abrange boa parte da região Norte, Nordeste, Sul e 

Sudeste/Centro-Oeste. Seu alcance em linhas de transmissão segundo a ONS é de 134.765 km. 

Ele é composto por fontes de energia hidro-termo-eólico, com predominância em energia 

hidráulica3.   

De acordo com dados da ANEEL4 a matriz de energia elétrica do Brasil tem a seguinte 

distribuição, conforme Figura a seguir: 

 

 
3 Para mais informações acesse o site: www.ons.gov.br 
4  Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm.      

Acesso em 26 de jun. 2018. 
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Figura 3 – Distribuição da Matriz de Energia Elétrica do Brasil 

 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2018).  

 
Depreende-se da Figura 3 que cerca de 60,8% da matriz é oriunda de hidroeletricidade, 

15,9% de origem fóssil, 8,6% de biomassa, 7,6% eólica, 4,8% vindas de importação de países 

vizinhos da América do Sul, 1,1% nuclear e menos que 1% de energia solar. Diante desses 

dados, percebe-se o quanto a região de grandes bacias hidrográficas como a região Amazônica 

estão no foco das políticas de energia no País.  

Agindo como expoentes de um paradigma dominante estabelecido de desenvolvimento 

e progresso, insígnia de conduta e política arrojada, somente no Brasil os empreendimentos de 

UHE, já desalojaram mais de 200 mil famílias, o que corresponde a 1 milhão de pessoas. 

Segundo Zhouri e Oliveira (2005, p. 51) esses empreendimentos “inundaram 3,4 milhões de 

hectares de terras férteis e florestas, atingindo os segmentos mais vulneráveis da sociedade 

brasileira – minorias étnicas como indígenas e quilombolas – e as populações ribeirinhas”. 

Neste contexto, percebe-se que tais projetos são motivadores de injustiça ambiental5.   

Em síntese, mesmo com os avanços tecnológicos das turbinas utilizadas nas 

hidrelétricas (ou em função destes), na obrigatoriedade dos estudos de impacto ambiental e 

relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), utilização do mecanismo de desenvolvimento 

 
5  Justiça Ambiental “refere-se à carga, risco ou dano ambiental que um determinado segmento social 

pode suportar, sem que seja comprometida sua existência e sua capacidade de reprodução material, 

social e cultural (ACSELRAD, PÁDUA e HERCULANO, 2004). 
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limpo (Protocolo de Quioto), com os diversos apontamentos feitos por pesquisas demonstrando 

categoricamente os prejuízos causados pelo barramento de rios amazônicos, pelos serviços 

ambientais que a floresta e seu bioma podem trazer para a população, percebe-se que a força 

do capital em construir grandes empreendimentos hidrelétricos tendem a sair vencedoras de 

todo esse processo.  

 

2.2 Deslocamentos compulsórios: perdas ou ganhos? 

Nesta pesquisa, entende-se como deslocamento compulsório o remanejamento de 

comunidades e/ou pessoas de modo involuntário e, causados em virtude do barramento de rios 

para a construção de empreendimentos hidrelétricos. Para Rebouças (2000) o reassentamento, 

além das perdas referenciais de suas comunidades, causa constrangimento, uma vez que a mera 

oferta de uma casa nova, saneamento básico e energia elétrica não representa uma justa e devida 

indenização aos deslocados. 

O assunto dos impactos causados pela indústria da hidroeletricidade em comunidades 

deslocadas tem sido estudado por diversos autores como Singer e Watanabe (2014), Jim (et al., 

2010), Tajziehchi (et al., 2012), Wyrick (et al., 2009), Tilt (et al., 2009), entre outros já 

apresentados na subseção anterior. Isto vem demonstrando a preocupação da comunidade 

científica mundial em apresentar subsídios que possam servir de norteadores aos projetos de 

compensação social. 

Em virtude do tamanho do investimento que se faz num empreendimento deste porte, é 

razoável que haja pressão para que a sua construção seja liberada, contudo, quando isso ocorre, 

aspectos fundamentais de um sistema complexo de variáveis deixam de ser considerados (social, 

ambiental, econômico, científico e tecnológico). Após terem a aprovação do projeto e, passados 

por volta de 10 anos de início da obra, depois de estudos terem apontado falhas como Moret e 

Guerra (2009), Moret e Silva (2010), Araújo e Moret (2016), Pellin (et al., 2011), Katsuragawa 

(et al., 2009), Oliveira (et al., 2013), a UHE de Santo Antônio sofreu modificações técnicas, 

estas apresentadas, outra vez, como promotoras do progresso local, no entanto, os impactos 

ambientais ainda são uma incógnita.  

No entender de Vainer (2007, p. 121) existe uma carência de debates públicos sólidos e 

inclusivo, no ponto de vista do planejamento do setor energético e suas implicações sociais e 

ambientais. 
 

O processo de licenciamento ambiental foi subvertido sem que ficassem claras 

as responsabilidades e atribuições do poder concedente e da agência que o 

representa (ANEEL), da empresa concessionária e das agências ambientais 
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(estaduais ou nacional), criando uma terra de ninguém na qual passou a 

vigorar a improvisação, cujos custos passaram a recair, como de hábito, sobre 

as populações atingidas e sobre o meio (VAINER, 2007, p. 121). 
 

 Para Bermann (2007, p. 4) os empreendimentos hidrelétricos, além dos danos 

ambientais causados no local onde são instalados, tais como o comprometimento da qualidade 

da água, modificação do regime hidrológico, emissão de gases de efeito estufa, problemas de 

saúde pública, entre outros, provocam vários problemas de ordem social, causando diversos 

transtornos: 

 

Enquanto a alternativa hidrelétrica era sempre apresentada como uma fonte 

energética “limpa, renovável e barata”, e cada projeto era justificado em nome 

do interesse público e do progresso, o fato é que as populações ribeirinhas 

tiveram violentadas as suas bases materiais e culturais de existência. As obras 
promoveram o deslocamento forçado destas populações, acompanhado por 

compensações financeiras irrisórias ou inexistentes; o processo de 

reassentamento, quando houve, não assegurou a manutenção das condições de 

vida anteriormente existentes (BERMANN, 2007, p. 4).  
 

Conforme já se destacou na Introdução, no país há investimentos significativos na oferta 

de energia elétrica e pouco em consumo consciente, de modo que os investimentos na reparação 

dos danos ao ambiente e à sociedade são pouco significativos, conforme demonstrado pelos 

autores: Giongo et al. (2015), Bermann (2002; 2007), Fearnside (1995, 2015; 2019), Vainer 

(2007, 2008), Moret e Guerra (2009), Mccully (2001), Zhoury e Oliveira (2005). 

Estes tipos de empreendimentos causam diversas mudanças, sejam de ordem cultural, 

econômica, ecológica, social, política. Enfim, diversos setores que estão acostumados ao seu 

ritmo e de repente se deparam com o famigerado progresso, ficam à espera de que ele se 

materialize. Apesar disso, uma vez concluída a obra, tal vislumbre tende a cair no esquecimento 

e outra vez a cidade volta a sua rotina, ficando nestes casos as promessas de um futuro melhor 

prometido ou idealizado. 

 O alagamento constante de florestas, territórios imensos inundados que outrora 

hospedavam a vida selvagem é mais um dos efeitos ecológicos negativos e incontestáveis que 

traz a construção de uma hidrelétrica.  De acordo com Aguirre e Switkes (2000, p. 14) “as 

represas têm inundado vastas áreas - pelo menos já 400 mil km2 foram perdidos ao redor do 

mundo [...] não é apenas a quantidade de terra que importa, mas também o impacto em sua 

qualidade: rios e habitat de várzea são alguns dos ecossistemas mais diversos do mundo”.  

O EIA/RIMA quase sempre tem desqualificado o ambiente na medida em que este não 

apresenta as reais características do local, sendo as barragens projetadas desconsiderando a 

presença das comunidades que habitam a região, tornando-as, deste modo, invisibilizadas. Os 

seres humanos, suas famílias e todas as populações que residem nestes ambientes são colocadas 
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na condição de mercadorias ou objeto, sendo assim, passíveis de negociação, dando uma 

conotação de demérito ao território e, portanto, não merece ser fruto de preservação (ZHOURI 

e OLIVEIRA, 2005). 

 Destaca-se nesta subseção, o fato da desapropriação de dezenas de milhões de pessoas 

no decorrer dos anos, não ter sido estudada a contento pela sociologia do desenvolvimento. O 

argumento que justificava a desapropriação, por mais obsoleto que o termo se apresente 

atualmente, é o mesmo, ou seja, pelo “bem da nação” (LEVIEN, 2014).  

 Para Sassen (2016) existem hoje novas lógicas de desapropriação que, para a autora, são 

consideradas “expulsões” em função da intricada rede que opera em favor do capital, utilizando-

se de políticas elementares até instituições, sistemas e técnicas complexas capazes de criar um 

ambiente propício para que esta prospere.   

 No entender de Santos (2012, p. 1) “A promessa de abundância decorrente do imenso 

valor comercial dos recursos e dos investimentos necessários para o concretizar é tão 

convincente que passa a condicionar o padrão de desenvolvimento econômico, social, político 

e cultural”. O autor segue destacando: 

Os riscos desse condicionamento são, entre outros: crescimento do PIB em 

vez de desenvolvimento social; corrupção generalizada da classe política que, 

para defender os seus interesses privados, se torna crescentemente autoritária 

para se poder manter no poder, agora visto como fonte de acumulação 
primitiva de capital; aumento em vez de redução da pobreza; polarização 

crescente entre uma pequena minoria super-rica e uma imensa maioria de 

indigentes; destruição ambiental e sacrifícios incontáveis às populações onde 

se encontram os recursos em nome de um “progresso” que estas nunca 

conhecerão; criação de uma cultura consumista que é praticada apenas por 

uma pequena minoria urbana mas imposta como ideologia a toda a sociedade; 
supressão do pensamento e das práticas dissidentes da sociedade civil sob o 

pretexto de serem obstáculos ao desenvolvimento e profetas da desgraça. Em 

suma, os riscos são que, no final do ciclo da orgia dos recursos, o país esteja 

mais pobre econômica, social, política e culturalmente do que no seu início 

(SANTOS, 2012, p. 1). 
 

 De acordo com Castro (2018, p. 30) “A desterritorialização de grupos sociais [...] faz 

parte do processo mais amplo de apropriação privada por estruturas do mercado, dos territórios 

de uso comum, produzindo deslocamentos forçados de milhares de famílias, em diversos 

lugares, simultaneamente”. A depender das demandas do mercado (por exemplo as indústrias 

energointensivas) novas fontes produtoras de energia elétrica são pensadas e diversos 

argumentos são criados para legitimar sua implementação. Apresentam-se novos equipamentos, 

fala-se na diminuição dos impactos ambientais e melhoria do desempenho do empreendimento, 

o que acarreta a crescente busca por matéria prima em espaços de intervenção para exploração 

intensiva. 



30 
 

 
 

 Castro (2018, p. 31) segue destacando que a “dinâmica mercantil que se dá no espaço 

global, referência e interlocução para o grande capital, mas altera substancialmente as relações 

sociais locais, nos territórios tomados de assalto pelas empresas, deslocando as pessoas de seus 

lugares com violência e autoridade colonial”. O processo de globalização, traz no seu bojo a 

desterritorialização como característica, sendo esta responsável por esclarecer o modo como 

são retirados os padrões fixos ou locais, face as mudanças na “relação com o espaço e com as 

fronteiras, com o tempo e as escalas que vivem, na atualidade, as pessoas, os grupos e as 

sociedades em geral”.  

 Para Escobar (2014) vive-se hoje uma crise ecológica e social gerada pelo modelo 

civilizatório atual, que desconsidera a ocupação histórica dos territórios pelos povos, a 

ancestralidade, a tradição e cultura de uso e ocupação da terra, em nome de um tipo de 

desenvolvimento promovidos por atores ligados aos mercados globais. 

 Em consonância com Fearnside (2004) “a construção de barragens hidrelétricas é uma 

das atividades mais controversas que afetam o caminho de desenvolvimento nos países tropicais 

e estas obras são uma grande causa de problemas ambientais e sociais”. Tais projetos, 

desencadeiam impactos que repercutem muito além daqueles mencionados como sendo áreas 

diretas de impactos, sendo necessário uma revisão sobre quem são de fato os atingidos pelo 

barramento dos rios. 

 De acordo com o Plano Básico Ambiental (PBA) da Santo Antônio Energia (SAE, 2018) 

um programa de educação ambiental faz parte do estudo de aproveitamento hidrelétrico. Este 

programa “[...] se apresenta como um processo educativo amplo que buscará esclarecer, 

sensibilizar e orientar as populações de Porto Velho, de montante e jusante, bem como os 

trabalhadores na obra [...]” (SAE, 2008, p. 153). Tais alegações serão confrontadas com as 

respostas dos entrevistados(as) na pesquisa para verificar se de fato isso ocorreu e como ocorreu. 

 As alterações provocadas no território das comunidades deslocadas pela SAE, causaram 

impactos de ordem ambiental, econômica e social, conforme já demonstrado por diversos 

autores nesta pesquisa. Desta forma, ao não retratar as características que consolidaram o antigo 

território, entende-se e busca-se apresentar nesta pesquisa que os reassentamentos passam a 

colocar em risco a possibilidade dessas comunidades se reconfigurarem socioterritorialmente, 

pois as falhas desses projetos de reassentamento já surgem em pouco tempo, conforme pode-se 

observar durante a pesquisa de campo ao notar o número de lotes vazios ou postos à venda.  

 Para Rebouças (2000, p. 41) “[...] observa-se também que os reassentamentos 

executados pelas empresas elétricas, e o modo como as famílias que para lá se destinaram e 
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processaram esta mudança, não foram tomados por objeto de reflexão das análises sociológicas 

e antropológicas”. É importante a compreensão dos processos sociais que  permeiam o 

reassentamento frente aos novos desafios que a população será apresentada seja p elo resgate 

das formas de vida, seja pelo novo ritmo social do reassentamento.  

 

2.3 Deslocamentos compulsórios: riscos e vulnerabilidades 

 A construção de UHEs vem causando enormes impactos socioeconômicos, ambientais 

e culturais ao redor do mundo. Quanto mais vulneráveis se mostram as comunidades, maiores 

são os riscos e mais intensos os impactos se tornam. Os trabalhos de Bermann (2007), Bui, 

Schreinemachers e Berger (2013), Cernea (1999, 2007), Rebouças (2000), World Comission 

Dams (2000), Wyrick et al. (2009), Lebel, Chitmanat e Sriyasak (2014), Siciliano et al. (2015), 

Moreto (2012), Sevá Filho (2005), Fearnside (1995, 2004, 2015, 2018, 2019) entre outros, vem 

demonstrando o perfil das pessoas e o tipo de perda a ela relacionadas.   

  Esses empreendimentos, como se pode ver, tem colocado populações que já 

enfrentavam dificuldades multicausais (socioeconômicas, educacionais, jurídicas, políticas, 

ambientais) ainda em situações de maior vulnerabilidade e risco. Esta pesquisa fará uma análise 

em torno do risco e vulnerabilidade, provocados pela falta da educação escolar e, que se 

pretende demonstrar, tem dificultado a reconfiguração socioterritorial. Com efeito, passa-se a 

discutir e conceituar o que se entende como “risco” e “vulnerabilidade”.  

No entender de Abramovay (2002, p. 13) a vulnerabilidade social pode ser entendida 

“[...] como o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou 

simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidade 

sociais, econômicas, culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade.” Dessa forma, 

evidencia-se que o advento da vulnerabilidade social é multicausal e multidimensional, 

podendo causar debilidades e desvantagens sociais aos atores envolvidos.  

O termo vulnerabilidade tem sido apresentado conceitualmente na literatura de modo 

multidimensional, podendo aparecer em áreas distintas como ciências da saúde, sociais, 

naturais, econômicas, psicológicas, entre outras. Para Schumann (2014, p. 9) “a diversidade de 

abordagens disciplinares e a polissemia de definição proporcionam uma ampla utilização do 

conceito de vulnerabilidade, que adquire definições específicas a depender da área em que é 

empregado”. A autora aponta (dentre os diversos índices de vulnerabilidade social que seu 

trabalho apresenta) a educação como uma variável do componente cultural, portanto, definidor 

do acesso da população à qualidade de vida da cidade. 
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O termo vulnerabilidade é um indicador de injustiça e desigualdade social. Portanto, a 

vulnerabilidade antecede o risco, desta forma, ela finda por determiná-lo. No entender de 

Cançado, Souza e Cardoso (2014, p. 2), os riscos causados pela vulnerabilidade social é “[...] 

necessário compreendê-la pelo entrecruzamento de seus fatores multicausais. Falar em riscos 

sociais não se restringe a situações de pobreza, mas está associado a um amplo espectro de 

situações, como o desemprego, dificuldades de inserção social [...]”.   

Para Sevalho (2018, p. 179) “etimologicamente, vulnerável refere-se a ferida, dano 

físico, emocional ou social, que metaforicamente remete ao significado de magoar, ofender, 

ferir sentimentos ou moral. Vulnerabilidade traz à consciência nossa condição de humanidade”.  

O conceito de vulnerabilidade refere-se à noção de fragilidade e de dependência, tendo sua 

definição muito recente na América do Sul. Para Fonseca (et al., 2013, p. 4) “ele foi criado com 

o objetivo de ampliar a análise dos problemas sociais, ultrapassando o identificador renda ou a 

posse de bens materiais da população em geral”.   

Há várias formas de se conceituar os termos risco e vulnerabilidade social, em razão dos 

diversos usos que são feitos deles pelas várias áreas do conhecimento. Para Janczura (2012, p. 

302) as definições de risco e vulnerabilidade “[...] só podem ser entendidas como um processo 

associado a diferentes contextos histórico-sociais e a diferentes áreas científicas que as 

desenvolveram para tratar seus objetos.” Ou seja, pode-se inferir que risco se refere ao grupo 

enquanto vulnerabilidade ao indivíduo e sua resposta frente a um fato.  

O que se percebe é que na existência de uma relação irregular na oferta de bens 

simbólicos e materiais com o acesso das pessoas a esses serviços podem impedir e tornar-se um 

óbice na ascensão social desses agentes. Para Vignoli (2001, p. 2) a vulnerabilidade é 

compreendida pela “[...] falta de acesso as estruturas de oportunidade oferecidas pelo mercado, 

estado ou sociedade [...]” revelando assim que o descompasso entre aquilo que se produz com 

aquele que se beneficia efetivamente destes bens, prejudica os indivíduos que não dispõem de 

razoável estrutura para enfrentar os riscos sociais que sua ausência determina.      

Nesse sentido, apreende-se que vulnerabilidade está relacionado com a predisposição 

de um indivíduo em evitar situação de perigo ou dano, enquanto risco está associado ao acesso 

dos grupos sociais aos bens materiais e simbólicos. Para Cernea (2007) ao se referir aos riscos 

dos deslocamentos compulsórios, aponta que a vulnerabilidade infligida em razão da introdução 

da indústria de energia são originados pelo remanejamento forçado (risco de empobrecimento), 

aumento acelerado da população no entorno da obra (impactos sociais negativos na saúde, 

segurança, educação, nutrição, moradia), alterações impróprias a jusante da barragem (na 
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produção agrícola, no patrimônio cultural, no conhecimento do rio e pelas novas relações com 

o território). 

Para Rolnik (2015, p. 149) “as remoções forçadas de populações produzem impactos 

negativos e aprofunda, a pobreza e destroem comunidades, deixando milhões de pessoas em 

situação de extrema vulnerabilidade. Nesses territórios habitados em que são implantadas obras 

como UHE a situação de posse influencia no nível dos impactos, pois o fato da área poder ser 

contestada pela ausência de documentação da terra, agrava os danos aos afetados.    

No trabalho de Schumann (2014) a autora apresenta variadas abordagens disciplinares 

e definições sobre o uso do conceito de vulnerabilidade, tais como: sob enfoque da teoria da 

interdependência; das ameaças dos agentes químicos; enfoque teórico dos riscos  naturais e 

ambientais; enfoque teórico da não garantia dos direitos fundamentais; enfoque teórico do 

social e enfoque epidemiológico da saúde. Nesse sentido Cutter (2011) defende o entendimento 

de vulnerabilidade enquanto ciência: 

A ciência da vulnerabilidade consiste na integração multidisciplinar das 

ciências sociais, das ciências naturais e da engenharia na compreensão das 

circunstâncias que colocam as populações e os locais em risco devido aos 

perigos, e dos fatores que aumentam ou reduzem a capacidade de resposta e 

de recuperação das populações, dos sistemas físicos ou das infraestruturas em 

relação a ameaças ambientais (2011, p. 59). 

 
 Para Janczura (2012, p. 306) “a noção de risco implica não somente a iminência imediata 

de um perigo, mas também a possibilidade de, num futuro próximo, ocorrer uma perda de 

qualidade de vida pela ausência de ação preventiva”. Esta ação tem relação com o risco, na 

medida em que, não se trata somente de mitigá-lo imediatamente, mas ao contrário, gerar 

mecanismos de prevenção para que o risco seja diminuído drasticamente ou erradicado. Ou seja, 

os riscos incidem na precariedade da oferta dos serviços e instituições públicas, na 

disponibilidade de espaços de lazer e das relações de vizinhança.  
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3 EDUCAÇÃO: RELAÇÕES HISTÓRICAS, LEGAIS, SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS 

Nesta seção e posteriores subseções, apresentam-se pontos considerados elementares e 

fundamentais na construção histórica, legal, conceitual e sustentável dos percursos que a 

educação viveu no Brasil. Não é objeto e não cabe nesta pesquisa esgotar todo o assunto na 

tentativa de elucidar todos os pontos aludidos, contudo, apontam-se referenciais no decorrer 

deste tópico que podem direcionar o leitor para o aprofundamento nos temas em questão.  

 

3.1 Breve percurso histórico da educação escolar no Brasil 

 A educação na República Federativa do Brasil tem sido excludente e dualista desde 

quando este ainda era uma colônia, favorecendo, desta forma, a classe dominante. Segundo 

Santos (2017, p. 72) “[...] quando se refere ao campo essa exclusão aparece de forma ainda mais 

perceptível”. No país, foi consagrado pela história um padrão agrário de acumulação de terra, 

o que criou os latifúndios no século XX e, favoreceu para que os governantes da época 

preterissem a formação escolar das comunidades de origem rural, usando como subterfúgio o 

argumento do paradigma agroexportador vigente naquele período.  

 Segundo Ponce (2001, p. 162) “[...] a educação tem sempre estado a serviço das classes 

dominantes, até o momento em que outra classe revolucionária consegue desalojá-las do poder 

e impor à sociedade a sua própria educação”. Contudo, até que essa nova classe não esteja forte 

o suficiente, há uma aparente e intencional inércia por parte desta, no sentido de aguardar o 

momento exato do exaurimento da classe dominante para enfim, poder assediá-la. 

Historicamente, não se apresenta mais que duas revoluções no campo educacional: divisão da 

sociedade primitiva em sociedade de classes e substituição do feudalismo pela burguesia, 

consoante afirmação de Ponce (2001), gerou uma minoria de exploradores burgueses e uma 

massa gigantesca de trabalhadores explorados.     

 A educação brasileira dos últimos 50 anos, aproximadamente, tem sido marcada pelas 

tendências liberais, ora conservadora ora renovada6 . Não há mudanças consistentes nessas 

práticas que são obsoletas e compactuantes com o sistema capitalista em que vivemos. De 

acordo com Libâneo (2002, p. 6), “evidentemente tais tendências se manifestam, concretamente, 

nas práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que estes não se 

 
6  Para mais detalhes acerca de tendências pedagógicas, consultar SAVIANI, D. Escola e Democracia 

(1983); Histórias das ideias pedagógicas no Brasil (2007); Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras 
aproximações (1991); Educação Brasileira: estrutura e sistema (1975); A pedagogia no Brasil: 

história e teoria (2008)   



35 
 

 
 

deem conta dessa influência”.  

Entretanto, Libâneo prossegue relatando que este tipo de pedagogia que predomina no 

país, qual seja, a pedagogia liberal, ampara a lógica de que a escola tem por finalidade qualificar 

os sujeitos para desenvolver certos papeis na sociedade, em conformidade com suas habilidades. 

Desta forma, cada sujeito necessitaria da compreensão e adaptação aos princípios, conceitos e 

regras vigentes na sociedade de classes, por meio da otimização de uma cultura individual. “A 

ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classes, pois, embora difunda 

a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições” 

(LIBÂNEO, 2002, p. 6). 

Uma instituição social que também teve papel fundamental no campo pedagógico foi a 

Igreja. Em conformidade com Ponce (2001, p. 154): 

A burguesia era inimiga da Igreja, mas, ao mesmo tempo, necessitava dela. 

Inimiga, na medida em que pretendia realizar seus negócios sem a 
interferência desse “sócio” de má-fé, que sempre estava disposto a apropriar-

se dos melhores bocados; aliada, na medida em que via na Igreja, e com razão, 

um poderoso instrumento para inculcar nas massas operárias a sagrada virtude 

de se deixar tosquiar sem protestos. 
  

Na perspectiva de educação rural ou educação para o campo, as primeiras iniciativas no 

Brasil iniciam-se segundo Calazans (1993, p. 301) de modo regular, no final do 2º Império, no 

entanto, foi através do Plano Nacional de Educação de 1812, que D. João VI adicionou um 

mecanismo em que informava “no 1º Grau da instrução pública se ensinariam todos os 

conhecimentos que são essenciais aos agricultores, artistas e comerciantes”. Após sofrer 

algumas alterações em 1826, o referido Plano Nacional de Educação insere no 2º Grau, 

“conhecimento dos terrenos, dos produtos naturais da maior utilidade nos usos da vida”. Neste 

mesmo século XIX, encontra-se no Decreto de nº 7247 (1870) a propositura para o ensino de 

1º Grau, noções de lavoura e horticultura. 

Em Rondônia, mais precisamente no então Território Federal do Guaporé, assim 

denominado no seu ano de criação em 13 de setembro de 1943 através do Decreto nº 5.812, a 

educação é marcada por um sistema político de exceção, regido por novos paradigmas legais e 

políticos que rivalizaram para importantes mudanças em seus rumos. Segundo Gomes (2007, 

p. 19) “[...] o Estado Novo havia optado por se colocar ao lado do autoritarismo, devido ao 

intenso controle político, social e cultural e ao cerceamento das liberdades civis e políticas; 

repressão e violência foram expressas em atos de tortura”.  

Neste contexto, os moradores de áreas rurais e trabalhadores do campo não eram apenas 

apagados das questões políticas, como em grande parte, de toda e qualquer possibilidade  de 
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formação por meio da educação escolar. Para este nicho da sociedade as escolas eram 

configuradas com somente uma classe e um professor para toda a turma e, como se isso não 

bastasse, este não tinha formação condizente com o desafio de facilitar o aprendizado, visto que 

possuíam somente o ensino fundamental incompleto, tendo esse professor em média um ano de 

escolaridade.  

De acordo com Sá (1979) nas regiões mais avançadas sob o ponto de vista do 

desenvolvimento econômico, em especial na região Sudeste do país, a educação escolar 

desenvolveu-se rapidamente, principalmente em meados do século XX, mais precisamente fim 

dos anos 1950, com a criação de centros vocacionais, experimentais. Este período marcado por 

um governo populista manteve-se distante da oferta universal da educação do ensino primário, 

tanto na perspectiva de matriculados como na qualidade do ensino, bem como disparidades 

entre classes sociais, entre localidades urbanas e rural, entre centro e periferia.  

Neste mesmo período, na região de Rondônia “após a criação do Território Federal do 

Guaporé, a região pouco se desenvolveu. Durante mais de 32 anos (1945-1977) existiam apenas 

duas cidades, Porto Velho e Guajará Mirim” (OLIVEIRA, 2004, p. 79).  

Gomes (2007) diz que por meio do Decreto Territorial n. 2, de 25 de fevereiro de 1944, 

foi estabelecido a estrutura administrativa do Território Federal do Guaporé que, entre ou tros 

órgãos, previu a implementação do Departamento de Educação. Cabia ao departamento:  

O Departamento de Educação tinha por finalidade manter e elevar o nível de 

ensino nos núcleos já fixados, desenvolvendo a rede escolar à medida que 
outros fossem sendo criados; e coordenar os esforços da educação com os 

fomentos da produção. Sua estrutura consistia dos seguintes serviços e setores: 

Serviço de Ensino Primário e Normal; Centro de Ensino e Escolas; Serviço de 

Ensino Profissional, Escolas e Aprendizados (GOMES, 2007, p. 44). 
 

 Oliveira (2004) comenta que a partir dos anos 1970 o Território passa por um momento 

de grande desenvolvimento, pois, além da extração mineral e vegetal estar muito presente e 

prevalecer na região, surge um horizonte de viés agropecuário, face aos projetos colonizadores 

difundidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), fato este que 

despertou o interesse de diversos moradores de outras regiões do país afora, como do Sul, 

Sudeste e Centro Oeste. Tamanho foi o vislumbre dos moradores de outras regiões, que o 

deslocamento destes culminou com a emancipação de cinco municípios e surgimento de novos 

povoados que se desenvolveram de tal forma a ponto de outros seis distritos serem elevados a 

categoria de município. 

Não obstante, apesar de todo “progresso”, no ano de 1982 o estado contava com treze 

municípios, a saber: Porto Velho, Guajará Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, 
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Vilhena, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Jaru e 

Costa Marques. Segundo Oliveira (2004, p. 81) no tocante a avanços em educação, “em 1979 

tomou posse no governo de Rondônia o coronel Jorge Teixeira de Oliveira, durante o governo 

foi executado uma série de obras de infraestrutura básicas [...], Esplanada das Secretarias, o 

presídio Urso Branco, Hospital de Base em Porto Velho [...] colégios”. Somente no mandato do 

primeiro governo eleito para o Estado, o advogado Jerônimo Garcia de Santana, em 1986, sendo 

este empossado, no ano seguinte diversas obras foram desenvolvidas em todos os demais 

municípios, principalmente a de colégios. 

A luta de classes é mais evidente na cidade de Porto Velho, local onde foi instalada a 

estrada de ferro madeira Mamoré no início do século XX. Uma passagem importante deste 

período será destacada a seguir: 

Durante o período que vai de aproximadamente 1910 a 1930, conviveram em 

uma só Porto Velho duas cidades opostas, gêmeas e díspares. De um lado a 
riqueza e a opulência dos frequentadores do Clube Internacional (hoje prédio 

do Ferroviário Atlético Clube), onde se dançou o fox, a valsa e se jogou bridge. 

Do outro, a cidade dos excluídos e marginalizados. Daqueles que não tiveram 

acesso aos benefícios do progresso e da modernidade trazidos pelos trilhos da 

ferrovia, ou que de lá foram banidos. Estes construíram uma espécie de 
antimundo das sombras, onde se dançou não o fox, mas o batuque, onde o 

crime e a miséria imperavam como no faroeste americano e onde a 

prostituição fez sonhar, matar e morrer homens ávidos de prazeres que vinham 

dos seringais e dos acampamentos da própria ferrovia (OLIVEIRA, 2004, p. 

102). 
 

 É neste cenário injusto, desigual, excludente, que se criam as estruturas das instituições 

sociais da recém-nascida Porto Velho. Um lugar em que se ouvia piano e falava-se inglês de 

um lado, e do outro, mostrava sua face mais sórdida para com os trabalhadores que ajudaram a 

construir a ferrovia.     

 Portanto, percebe-se que as classes dominantes entenderam há muito tempo o papel 

fundamental da educação para a transformação social, desta forma a mesma foi pensada e vem 

sendo desenvolvida de modo a reproduzir um padrão baseado na divisão de c lasses, visando a 

manutenção da elite burguesa, desconsiderando a natureza da aprendizagem, a liberdade de 

escolha, a importância do amor nas relações humanas para o desenvolvimento individual e 

coletivo. Baccega (2010, p. 51) relata que “o processo de socialização, que envolve várias 

agências, sobretudo a escolar e a familiar [...]” contendo grande repercussão na formação dos 

sujeitos enquanto entes sociais. Esses dois importantes e tradicionais agentes de socialização, 

onde se formam novos sentidos, ratificam-se velhos, renovam-se antigos, devem estar em 

processo dialógico constante com a sociedade.  
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3.2 Perspectivas da educação como direito humano fundamental  

Toma-se nesta pesquisa, como gênese em termos de documentos norteadores do 

processo educativo, o Rapport, de Condorcet apresentado inicialmente em 30 de janeiro de 

1792 na França, prescrevendo uma escola para todos, pública, igualitária, conforme descreve 

Alves (2006) e, por ter sido o documento mais lido e discutido à época. O referido documento 

elaborado por Condorcet, nomeia como finalidade fundamental: 

Oferecer a todos os indivíduos da espécie humana os meios de prover suas 

necessidades, de assegurar seu bem-estar, de conhecer e exercer seus direitos, 

de entender e executar seus deveres; Assegurar a cada um a oportunidade de 

aperfeiçoar seu engenho, de se tornar capaz para as funções sociais às quais 

tem o direito de ser convocado, de se desenvolver toda a extensão dos talentos 
que recebeu da natureza para estabelecer uma igualdade de fato entre os 

cidadãos e tornar real a igualdade política reconhecida pela lei (CONCORCET, 

1929, pp. 88-89). 
 

Neste ponto, inicia-se esclarecendo que educação é direito humano fundamental e 

inalienável, capaz de determinar o desenvolvimento individual e sem a qual o se r, quando 

privado desta, fica restrito potencialmente no que concerne ao acesso aos bens culturais, sociais, 

históricos e materiais, conforme encontra-se na Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 

1988), encontra respaldo também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

Lei nº 9394/96 - (BRASIL, 1996), Lei nº 13.005 que aprova o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014), no brilhante trabalho Desenvolvimento como Liberdade (SEN, 2010).  

Verifica-se fundamentado de igual sorte, no artigo 26 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ONU, 1948) que “toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será 

gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 

superior, está baseada no mérito”.  

O direito à educação destacado no texto do artigo 6º da Constituição Federal Brasileira 

(BRASIL, 1988) que delibera acerca dos direitos sociais assim: “São direitos sociais a educação, 

a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição”.  

A educação enquanto direito fundamental é garantido a todos e todas os brasileiros e 

brasileiras de forma universal estabelecendo, portanto, um pressuposto para a efetivação do 

Estado Democrático de Direito, tendo como fundamento “a cidadania” e “a dignidade da pessoa 

humana”. Para Silva Júnior (et al., 2017, p. 201) “ao se designar a  educação como ‘direito 

fundamental’, ratificado na Constituição (1988), explicitou-se o valor atribuído à educação”. 

Demonstram-se até aqui, uma educação na perspectiva mais jurisprudencial, ou seja, 
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sob a ótica da lei, desta forma, segue-se com o entendimento de Linhares (2005, p. 156) quando 

este afirma que “o direito à educação, entretanto, deverá ser exigido não somente como direito 

social, mas como direito à vida, e, portanto, sob a proteção de uma norma de eficácia plena e 

de aplicabilidade imediata.” 

Passando para um olhar mais humanizador da educação e, de modo a superar esta 

perspectiva inicial, busca-se em Freire (1996, p. 21), pois nesta pesquisa, tem-se o pensamento 

que: 

[...] ensinar não é transferir conhecimento é fundamentalmente pensar certo - 

é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir diante 

dos outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos. 

É difícil, não porque pensar certo seja forma própria de pensar de santos e de 
anjos e a que nós arrogantemente aspirássemos. É difícil, entre outras coisas, 

pela vigilância constante que temor de exercer sobre nós próprios para evitar 

os simplismos as facilidades, as incoerências grosseiras.  
 

A educação escolar seja ela nos níveis básico, técnico, tecnológico ou superior é capaz 

de promover no indivíduo potencialidades, habilidades e competências que, por sua vez, 

associadas a formação humana podem criar nas pessoas uma mentalidade participativa, 

democrática, reflexiva, crítica, fundamentais para o desenvolvimento de um país soberano, livre 

de diversos males que tanto assolam nossa nação. De acordo com Freire (1967, p. 102) “[...] só 

nas bases populares e com elas, poderíamos realizar algo de sério e autêntico para elas”.  

Destacam-se, por conseguinte, os artigos 205, 207 e 211 da CF/88 (BRASIL, 1988) na 

medida em que estes fixam obrigações, estipulam normas administrativas e estabelecem 

diretrizes para o funcionamento da educação escolar, contudo, não determinam como estes 

deveriam funcionar na prática. Deste modo, somente em 1996 por meio da LDB (BRASIL, 

1996) que se detalhou os direitos e organizou-se as características gerais do ensino.  

Em razão de tantos elementos considerados como formadores do território, escolheu-se 

a educação, primeiramente por ela ser considerada como direito humano fundamental. Segundo, 

por representar uma questão objetiva do território e, sobretudo, porque é (quase) universal a 

oferta, bem como produz resultados palpáveis/mensuráveis e outros subjetivos. E finalmente 

por que há uma dívida de séculos com o país no âmbito da educação. Segundo Farenzena e 

Luce (2010, p. 200) em recente emenda à CF/1988, sob número 59/2009 o Estado determinou 

a obrigatoriedade da educação escolar para a classificação etária de 4 aos 17 anos de idade,  ou 

seja, para a Educação Básica, sendo sua implementação de forma gradativa até 2016. Desta 

forma, os reassentamentos visitados estão dentro desta faixa e tem esse direito adquirido, resta 

saber se existe a aplicação efetiva destes.   
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Em consonância com a entrevista7 feita com um dos criadores do índice de exclusão 

social no Brasil, Márcio Pochmann, "a educação é a mais importante dimensão da exclusão 

social pois funciona como vetor para as demais dimensões das desigualdades”. Desta forma, é 

necessário e prudente verificar os riscos das consequências devastadoras em projetos de 

reassentamentos de UHE, na medida em que este tipo de obra vem desconsiderando aspectos 

fundamentais da constituição do território das comunidades deslocadas.  

 No entender de Silva Júnior (et al., 2017, p. 200) “o direito à educação tem um sentido 

mais amplo, não se referindo somente à educação escolar. O processo educativo se inicia com 

o nascimento e se procede ao longo da vida”. Reforça-se, outra vez, que a aprendizagem ocorre 

em ambientes distintos como no âmbito familiar, no seio da comunidade, no local de trabalho, 

enfim, nos mais variados grupos, como fundamentalmente na escola.  

 Concorda-se em gênero, número e grau com Freire (2001, p. 8), pois entende-se que: 

Para que os seres humanos se movam no tempo e no espaço no cumprimento 
de sua vocação, na realização de seu destino, obviamente não no sentido 

comum da palavra, como algo a que se está fadado, como sina inexorável, é 

preciso que se envolvam permanentemente no domínio político, refazendo 

sempre as estruturas sociais, econômicas, em que se dão as relações de poder 

e se geram as ideologias. 
 
 Discorda-se veementemente da posição da escola planejada e pensada pelas classes 

dominantes para preparar “um povo manso e resignado, respeitoso e discreto, um povo para 

quem os patrões sempre tenham razão, como não haveria ele de ser o ideal de uma burguesia 

que só aspira resolver a sua própria crise, descarregando todo o peso sobre os ombros d os 

oprimidos” (PONCE, 2001, p. 171).  

Reforça-se que nesta pesquisa, defende-se uma escola capaz de uma formação 

omnilateral proposta por Marx e apresentada por Manacorda (2010, p. 94) que possibilite “[...] 

um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das 

forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação”, pois todo ser humano 

alienado por outro, também é/está alienado da própria natureza.  

Segue-se o pensamento de Frigotto (2010) ao reconhecer o potencial transformador da 

escola como mediatamente produtiva e, desta forma fundamental, ainda que esta seja 

considerada imediatamente improdutiva pelo mesmo autor, tem suas garantias legais que devem 

ser preservadas. O artigo 212 da CF/1988 em seu parágrafo 3º preceitua o seguinte: 

A distribuição dos recursos públicos assegurara prioridade ao atendimento 

das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização 

 
7  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/202-264937351/1743-sp-632211383. 

Acesso em: 05 de Jun. 2018. 
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e a garantia do padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional 

de educação (BRASIL, 1988). 

   

No Brasil existe um ordenamento jurídico que elenca os direitos à educação no âmbito 

escolar. O mais abrangente deles está na CF/1988 inserindo a educação como “direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade 

[...]” (BRASIL, 1988). No tocante ao tema direito a educação, o artigo 208 da CF/1988, traz 

também alguns itens que devem/deveria ser garantidos pelo Estado como alimentação e 

transporte escolar, material didático, acesso a programas de saúde, tópicos que como veremos, 

não estão sendo garantidos para as populações removidas pela UHE Santo Antônio.  

 

3.3 Educação, sociedade e sustentabilidade 

A escola (educação escolar) faz parte das instituições sociais de maior importância 

dentro de uma sociedade, juntamente com a família, o poder público e a igreja. Por meio dela, 

desde muito cedo, crianças são instruídas e orientadas por meio de um conjunto de regras 

comportamentais criadas historicamente. É através da linguagem, da escola, da família, da 

igreja, enfim, pelo conjunto de instituições sociais que são fabricados o indivíduo e, por sua 

vez, o território enquanto espaço de convivência social. Observa-se assim, o grande desafio da 

escola em formar as grandes massas das classes populares tendo em vista a “[. ..] longa história 

de fracasso que, de muitas formas, vai impedindo que os estudantes vivam a escola como um 

espaço significativo de ampliação de conhecimentos” (ESTEBAN, 2007, p. 9).   

Desta forma, apesar das barreiras a educação escolar emerge como um agente capaz de 

corrigir as distorções dentro da sociedade, onde o indivíduo menos escolarizado (do ponto de 

vista da educação formal) torna-se marginalizado pela sociedade. Entretanto, a própria escola, 

por vezes, serve como instrumento de marginalização, porque se trata de uma ferramenta de 

equalização indisponível para todos de igual forma. Para Saviani (1981; 2008) a escola surge 

como um remédio contra a ignorância, contudo, desde o princípio a escola não esteve acessível 

a todos em idade escolar, ou seja, as pessoas já estavam marginalizadas dela.    

Entende-se que a educação não se concretize apenas dentro das salas de aula, de modo 

que ela acontece no dia a dia, nas praças, nas associações de moradores, no âmbito familiar, na 

medida em que educamos também somos educados (FREIRE, 1996). Contudo, nesta pesquisa, 

a ênfase é voltada para a educação no contexto escolar em virtude de se considerar que as outras 

possibilidades de se educar (nos espaços de vida vivida, de influência e confluência) estejam 

passando por um processo de adaptação em função do deslocamento compulsório das 
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comunidades, ou seja, novos laços de amizade e vizinhança, nova configuração e papéis sociais.   

É desta forma que a educação escolar foi pensada nesta pesquisa, não como panaceia, 

único determinante para esclarecer os problemas, mas, como item imprescindível na reinvenção 

do mundo e parte integrante das dimensões do território e da sociedade. A educação escolar 

surge “como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, procura da 

boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática indispensável aos seres humanos 

e deles específica na História como movimento, como luta” (FREIRE, 2001, p. 10). 

Ao não considerar a relevância da educação na construção do território e formação do 

cidadão, que segundo Leopold (2011, p. 621) são “os meios adequados para formar a natureza 

humana [...]”, acaba-se por arriscar a perda de aspectos do espaço social, em que todas as 

características individuais estão circunscritas, lembrando-se do caráter formativo e 

emancipatório da educação. Ao não pensar criticamente na importância da educação escolar no 

planejamento de deslocamentos compulsórios, na elaboração e execução dos projetos básicos 

de aproveitamentos hidrelétricos, estamos colocando em risco a possibilidade de 

reconfiguração socioterritorial desta comunidade.  

 Para Beveridge e Wells (1948, p. 130) “nenhuma comunidade pode ser bem gerida, a 

menos que haja pessoas suficientes com o gosto, a formação e o lazer para realizar deveres 

cívicos essenciais”. Outra vez, diversos elementos surgem como fundantes na construção ou 

reconstrução de uma comunidade, de um território. Nesse sentido, reforça-se o papel da escola 

na formação/transformação social “[...] pois é um lugar fundamental na produção de sujeitos, 

sejam professores ou alunos” (PRATA, 2005, p. 114). 

Para Manthorpe (2002, p. 418) “as relações dos assentamentos com a educação [...] 

atualmente são claramente variadas”. Nesse aspecto a educação deve atuar nos assentamentos 

de modo a promover a colaboração, aprendendo por meio desta, dando condições para que o 

atualmente deslocado seja capaz de assumir as rédeas de sua vida.  

O tema sobre a relevância do papel da educação escolar em projetos de compensação 

social de comunidades atingidas por construções de UHEs ainda é pouco discutido, tanto que a 

aprovação de projetos de educação ambiental decorrentes deste tipo de empreendimento só veio 

ter suas diretrizes regulamentadas por instrução normativa do IBAMA em 2012. Desta forma, 

nesta pesquisa apresenta-se uma perspectiva de educação escolar que contemple a realidade da 

comunidade deslocada, sendo assegurado a participação da comunidade no planejamento do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, e não nos moldes tradicionais com foco para a 

zona urbana.  
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No entender de Prata (2005, p. 108) “a engrenagem da escola é atravessada e marcada 

pela configuração social, mas também tem o papel de definir o sujeito, seja por meio das 

relações de poder entre professores e alunos, seja na forma pela qual concebe a aprendizagem 

e transmite o saber”, neste ambiente as relações de poder circulam e (re)produzem a 

subjetividade que, por sua vez, moldam a sociedade. 

Para Castro (2018, p. 32) “retirar dos lugares que se encontram sujeitos e culturas, pela 

sua condição de subalternizados, esvaziados de saberes por não serem considerados visíveis ou 

relevantes de ser e estar no mundo” é uma forma que o próprio processo social civilizatório 

criou como forma de anular o outro. 

Para Augé (2002, p. 95), nestes casos de deslocamentos compulsórios, criam-se espaços 

dos não-lugares, onde as pessoas só reencontram sua gênese em momentos específicos, “o 

espaço do não-lugar não cria nem identidade singular nem relação, mas sim solidão e 

similitude”. As remoções forçadas colocam em risco a reconfiguração socioterritorial, por 

conseguinte, favorecem ao êxodo e negação de suas novas comunidades e territórios.  

O Quadro 1 apresenta o entendimento e o pensador que norteará os argumentos acerca 

da educação, do homem como ser social, de estado como instituição social, e de sucesso, 

pensados para esta pesquisa. 

Quadro 1 – Concepções Marxistas de educação, homem, estado e sucesso 

Concepção de Educação, Homem, Estado e Sucesso  
Paradigma Educação Homem Estado Sucesso  

 

 
 
 
 

 
 
 

Marxista 

Transformação social 

a partir da 
consciência crítica 

 

O trabalho é 

a essência 
do homem 

Visão crítica de estado O alcance da 

igualdade 
econômica pela 

superação da 
divisão de classe 

imposta pelo 
capital 

 

É preciso superar a 
alienação 

provocada pelo 
modo de produção 

através da dialética 

 
O modo de 
produção 

determina o 

ser homem 

O estado é expressão 
das relações de 
produção que se 
instalam na sociedade 

 

A transcendência da 
alienação 

 
O homem é 

um ser 
social e 

histórico e 
torna-se 
homem à 

medida que 

trabalha e 

A estrutura econômica 
determina o Estado 

 

A politecnia: 
implica a união 
entre escola e 
trabalho ou, mais 
especificamente, 

entre instrução 
intelectual e 
trabalho produtivo 

O Estado capitalista 
cria a divisão de 
classe: burguesia e 
proletariado 

 

As contradições que 
determinam a 
manutenção das 

relações de dominação 
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pela dialética vive em 
sociedade 

e exploração 
social (ditadura do 
proletariado) 

Tese (trabalhador), 
Antítese (patrão)= 
Síntese (operários de 
todo mundo, uni-vos). 

 

Fonte: Elaborado a partir de: (MARX e ENGELS) Textos sobre Educação e Ensino. Campinas, SP: 

Navegando, 2011. 

Neste sentido, busca-se com esta pesquisa demonstrar que por meio da educação escolar, 

desde que contempladas as variadas dimensões que a compõe, esta possa promover a 

reconfiguração socioterritorial dos deslocados com a construção da UHE. Entende-se que 

educação escolar é um instrumento de equalização social como de discriminação social, a 

depender do modo como esta é difundida. Para Saviani (2008, p. 4) a educação escolar 

“constitui, pois, uma força homogeneizadora que tem por função reforçar os laços sociais, 

promover a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social.”   

Entende-se, assim como Sachs (2008, p. 82) que a “educação é condição necessária, 

mas não suficiente, [...] deve vir junto com um pacote de políticas de desenvolvimento [...]” 

desta forma, ao se pensar nos planejamentos de reassentamentos deve-se considerar os diversos 

elementos que compõe uma sociedade.    

A seguir, apresenta-se a Figura 4, que traz um modelo ecológico de desenvolvimento 

humano que capta, sobremaneira, a perspectiva das interrelações existentes no contexto social 

e dimensões que permeiam o processo educativo. 

Figura 4 – Modelo de desenvolvimento humano 

 

Fonte: Desenvolvimento psicológico e educação - vol. 1 (COLL, et al., 2004, p. 36). 
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 Ao analisar a Figura 4, percebe-se que o macrossistema social pode ser compreendido 

como o território porque todos os componentes constituintes sofrem influências e influenciam 

os demais. Isso demonstra outra vez que, projetos de reassentamentos em razão dos 

deslocamentos compulsórios, ao não considerar as complexidades, ou os componentes do 

macrossistema social ou mesmo o território como preconizado por Santos (1996) e Escobar 

(2014) colocam em risco a reconfiguração socioterritorial, haja vista sua gama de componentes 

e particularidades ignoradas por tais empreendimentos  

Assente-se com o pensamento de Lombardi (2010, p. 222) posicionando-se em 

contrariedade,  

[...] ao entendimento da educação como uma dimensão estanque e separada 

da vida social, parto do pressuposto de que não se pode entender a educação, 

ou qualquer outro aspecto e dimensão da vida social sem inseri-la no contexto 
em que surge e se desenvolve, notadamente nos movimentos contraditórios 

que emergem do processo das lutas entre classes e frações de classe. Afirmo, 

assim, que não faz o menor sentido discutir abstratamente sobre a educação, 

pois esta é uma dimensão da vida dos homens que se transforma 

historicamente, acompanhando e articulando-se às transformações dos modos 
de produzir a existência dos homens. 

 

Portanto, o caminho da sustentabilidade tem um dos pilares na educação, pois esta “é 

essencial para o desenvolvimento, pelo seu valor intrínseco, na medida em que contribui para 

o despertar cultural, a conscientização, a compreensão dos direitos humanos, aumentando a 

adaptabilidade e o sentido de autonomia, bem como a autoconfiança e autoestima” (SACHS, 

2008, p. 82). Os projetos de compensação social devem contemplar em seus programas de 

educação ambiental, tópicos da educação escolar que suscite a verdadeira compreensão, 

reconhecimento e conhecimento do desenvolvimento sustentável e suas consequências, tal 

como preconizado no PBA (SAE, 2008, 153) “[...] temas importantes para conhecimento da sua 

condição de vida e cidadania”. 

Para Fazey (et al., 2007, p. 376) “os indivíduos e as sociedades que formam, estão 

ligados de formas complexas [...], são incorporados e restringidos pelas comunidades e 

sociedades de que fazem parte” por meio de diversas naturezas sociais e políticas que favorecem 

ou prejudicam o desenvolvimento. Deste modo, a educação se apresenta como elemento 

essencial do complexo social, para a construção ou reconstrução do território, para formação 

do cidadão, enquanto integrante da comunidade.  

 Na concepção de Bháird (2012, p. 389) “a participação da comunidade na concepção e 

implementação de programas tem sido aclamada como um meio de tornar as intervenções mais 

relevantes e significativas para a população local”. O autor evidencia a necessidade de incluir 
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a comunidade nas tomadas de decisões, por meio de abordagens participativas alimentando 

debates em grupo, de modo que os integrantes analisem coletivamente e possam opinar 

criticamente sobre como suas vidas serão restringidas por normas culturais. No contexto 

educacional o autor reforça que: 

As abordagens pedagógicas didáticas tradicionais são rejeitadas e os 
participantes são encorajados a definir os problemas em seus próprios termos 

e a identificar soluções que ressoem com as condições locais. Essas discussões 

visam estimular a consciência crítica, um despertar intelectual através do qual 

os grupos questionam a inevitabilidade das condições existentes, desafiam 

coletivamente as normas e renegociam suas identidades (BHÁIRD, 2012, p. 

390). 

De acordo com a Santo Antônio Energia (SAE, 2009)8  os investimentos a título de 

compensação social para a Educação foram: 

Construção e ampliação de 10 escolas e disponibilização de 119 salas de aula 

por meio de construção ou reforma. Escolas construídas: Pingo de Gente; 

Novo Engenho Velho; Aponiã; Moranguinho (COHAB Floresta); São 
Francisco; Santo Antônio (após demolição das instalações anteriores). Escolas 

reformadas e/ou ampliadas: Joaquim Vicente Rondon (PVH); Manoel 

Aparício; Joaquim Vicente Rondon (Jacy-Paraná); Cora Coralina e Quadra 

(Jacy-Paraná). 
 

No entender de Saviani (2008, p. 5) “[...] às relações entre educação e sociedade, 

concebe-se a educação com uma ampla margem de autonomia em face da sociedade. Tanto que 

lhe cabe um papel decisivo na conformação da sociedade evitando sua desagregação e, mais do 

que isso, garantindo a construção de uma sociedade igualitária.” Para Calazans (1993) e Santos 

(2018) seria uma escola acomodada aos interesses da região, capaz de proporcionar as mais 

distintas comunidades plenas condições de felicidade e realizações individuais e coletivas.  

Para os anos de 2015 a 2024, a Prefeitura Municipal de Porto Velho em parceria com 

órgãos dos poderes Executivo e Legislativo e Sociedade Civil Organizada, estabeleceram 

critérios e metas para as demandas educacionais do município. Constam no Plano Municipal de 

Educação (PME) de Porto Velho (2015, p. 14) “[...] que o município possa atingir a consecução 

das diretrizes e metas propostas estrategicamente, a fim de assegurar que a educação pública 

no Município de Porto Velho possa alargar os passos, rumo ao topo dos indicadores de 

qualidade na educação nos próximos dez anos”.  

Encerra-se esta seção em consonância com Alves (2006) por entender que apesar do 

anacronismo da função social da escola pública, percebe-se que desde ao longo de todo o século 

XX, esta instituição só vem crescendo de modo avassalador, destruindo resistências  e 

 
8  Disponível em: http://www.santoantonioenergia.com.br/sustentabilidade/programas-

socioambientais/. Acesso em: 14 jul. 2017. 



47 
 

 
 

reafirmando seu papel enquanto instituição social. Este crescimento é notado em escala global, 

assim como a busca da universalização de sua oferta. Desta forma, apresentou-se nessa pesquisa 

a educação escolar (suprimida nos projetos de reassentamentos) como agente de grande 

importância no processo de reconfiguração social das comunidades deslocadas pela construção 

da UHE Santo Antônio.  

Neste sentido, Alves (2006, p. 135) relata que “[...] uma instituição social como a escola 

púbica expressou o amadurecimento objetivo de uma necessidade social, mas não foi condição 

suficiente para a sua realização plena e imediata”, de modo que a busca pela oferta de educação 

escolar de qualidade e que atenda aos anseios da sociedade ainda carece de muita luta e está em 

pleno processo de construção. 
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4 TERRITÓRIO E SOCIEDADE: PRESSUPOSTOS, IDIOSSINCRASIAS E 

COLONIZAÇÃO 

  

 Não caberia nesta seção, tampouco busca-se nesta pesquisa enquanto objetivos, limites 

e propósitos, um aprofundamento extensivo que conseguisse zerar o assunto no ponto de vista 

teórico e conceitual do tema aqui sugerido. É de interesse, entretanto, e destacam-se autores 

que permitem o entendimento e compreensão dos pressupostos, características e origens do 

território e da sociedade, pontos fundamentais desta pesquisa.  

 

4.1 Território: paradigmas conceituais 

Entende-se e reconhece-se nesta pesquisa, o território como “o lugar em que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as 

fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da 

sua existência”, conforme afirma Santos (1999, p. 8).  

Para Acselrad (et al., 2013, p. 31) a construção do território se dá por meio das relações 

de poder que ocorrem no interior e exterior dos grupos sociais,  

[...] a partir desse processo dialético que identidades coletivas são construídas 

e/ou fortalecidas dentro de um movimento de ação político-jurídico, [...] uma 

maneira dos grupos sociais afirmarem sua presença no território com a 

finalidade de contraporem-se a quem diga, direta ou indiretamente, o contrário.  
 

Território não é somente a união dos recursos naturais num espaço geográfico definido, 

tem que ser concebido como o local onde as características de um povo são formadas e 

conformadas. Deve-se considerá-lo como formador da identidade, para sentir-se parte daquele 

chão e, que a este se está vinculado. Nele, pauta-se a razão de ser, pode-se modificá-lo segundo 

as necessidades, é o local onde fincam-se raízes, trocam-se experiências e vivências sociais e 

espirituais. Para Castro (2018, p. 32) “O lugar distorcido do outro se constrói na relação de 

alteridade, no olhar evolucionista e classificatório, como as imagens distorcidas dos índios, e 

difundidas nos relatórios de viajantes europeus do período colonial, ou na correspondência 

oficial entre colônias e metrópole”. 

De acordo com Acselrad (et al., 2013, p. 14) é necessário entender como se deu e como 

se dá a questão demarcatória do território historicamente e estrategicamente construídas, por 

meio de “[...] reivindicações respectivas por terra e por território, entre lutas por distribuição da 

terra e lutas por reconhecimento de direitos territoriais, de cuja articulação depende, por certo, 

o próprio processo de democratização da sociedade brasileira”. 
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Para Gottmann (1975, p. 33) “[...] território, com seus componentes materiais e 

psicológicos, é um expediente psicossomático para preservar a liberdade e a variedade da 

comunidade separada em um espaço interdependente e acessível”. A perspectiva de território 

vislumbrada nesta pesquisa, não se equipara somente ao espaço geográfico, de tal modo que se 

consideram os povos que nele habitam, suas crenças e costumes, seus hábitos, as relações de 

poder, a economia, a religião, os recursos naturais, em suma a rotina dos moradores e suas 

questões objetivas e subjetivas. Ao se explorar este conceito, percebe-se que se deveria ser 

considerada tanto na questão humana quanto na científica, sob pena de gerar graves 

consequências para ambas.  

Santos (1999) afirma que o território é constituído por diversos elementos, tais como a 

educação, o lazer, a cultura, a saúde, a convivência com a vizinhança, entre outros. À medida 

que se suprimem algum dos elementos citados anteriormente, ocorre uma alteração substancial 

do território ou passa-se a considerá-lo um território descontruído (existe uma negação do 

território), caso o comparemos ao anterior. Existem demandas históricas exigindo o 

reconhecimento de culturas que tem como base referencial o território (ACSELRAD et al., 

2013). 

No entender de Escobar (2014, p. 77), é de fundamental importância salientar os pontos 

de tensão que existem no contexto das lutas pelos territórios hoje em todo o planeta, com 

destaque para a extração mineral e biocombustíveis,  podendo “ser visto como uma verdadeira 

guerra contra os mundos relacionais e uma tentativa adicional de desmantelar o coletivo. Dentro 

dessa situação complexa, as lutas pelos territórios elas se tornam lutas pela defesa dos muitos 

mundos que habitam o planeta”. 

Para Rolnik (2015, p. 149) vive-se, atualmente, uma verdadeira guerra dos lugares, em 

função da luta pelos territórios, “além disso, milhões de pessoas são removidas à força do local 

onde viviam, deslocadas por meio de usurpação de terras, e em função de grandes projetos de 

infraestrutura e renovação urbana, desastres naturais ou conflitos armados”.  

Santos (et al., 1998, p. 15) aborda a noção de que se vive uma ideia de “território herdada 

da Modernidade incompleta e do seu legado de conceitos puros, tantas vezes atravessando os 

séculos praticamente intocados. É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz 

dele objeto de análise social”, de tal modo que a dependência internacional mútua dos lugares 

é que estabelece a nova realidade do território.  

O conceito de território é vastamente utilizado nas ciências sociais e outras áreas como 

nas ciências políticas. Diante disto, cabe esclarecer qual concepção servirá de referencial para 



50 
 

 
 

esta pesquisa. Segue-se, desta forma, o entendimento de Escobar (2014) ao apresentar o 

território como um espaço da sustentação dos projetos de vida, na perspectiva étnico-territorial, 

na dinamização organizativa que permeia o controle social e, o uso e ocupação tradicionais do 

território, suas bases para a segurança alimentar e autonomia, além da participação social nas 

estratégias de transformação mais amplas do território.  

Encontra-se no trabalho de Haesbaert (2007) elucidações conceituais que apontam para 

um entrecruzamento de proposições teóricas, que defende a ideia de território que “privilegia 

sua dimensão material, sobretudo econômico; está historicamente situada; e define-se a partir 

das relações sociais nas quais se encontra inserido, ou seja, tem um sentido claramente 

relacional” (HAESBAERT, 2007, p. 45).  

Acolhe-se o entendimento do território enquanto dimensão cultural e simbólica da 

sociedade, visando “superar a dicotomia material/ideal, o território envolvendo, ao mesmo 

tempo, a dimensão espacial concreta das relações sociais e o conjunto de representações sobre 

o espaço ou o ‘imaginário geográfico’ que também move essas relações” (HAESBAERT, 2007, 

p. 46).  

Recorre-se mais uma vez ao entendimento de Escobar (2014) na medida em que este 

aponta para a importância do reconhecimento da ocupação ancestral do território pelas 

populações tradicionais, os espaços de convivência e confluência coletiva desses territórios e a 

sua identidade cultural, bem como aos modos tradicionais de uso dos territórios como a pesca, 

a agricultura, a caça, mineração artesanal, entre outros aspectos que marcam esta construção 

histórica da ocupação e, portanto, deveria garantir-lhes direito sobre eles. 

No pensamento de Lefebvre (2000, p. 61) “o espaço social é a sociedade”, cada 

indivíduo se reconhece nele ou então se perde, o que seria então um não-lugar. Desta forma, ao 

colocar em risco a reconfiguração socioterritorial de populações expropriadas por construções 

de barragens, as empresas construtoras acabam apenas destruindo antigos territórios ou criando 

espaços não compatíveis com os seus moradores. 

Para fechar esta seção, apresenta-se o conceito de alguns autores da geografia: Souza 

(2000, p. 9) “território como um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder”; Corrêa (2000, p. 18) “[...] apropriação de uma porção do espaço por um determinado 

grupo [...]”; Souza (2000, p. 84) “[...] como o espaço concreto em si (com seus atributos naturais 

e socialmente construídos), que é apropriado, ocupado por um grupo social” . Ou seja, as 

relações sociais projetadas no espaço, refletem e configuram os territórios. Para Souza (2000, 

p. 84) “[...] um grupo não pode mais ser compreendido sem o seu território, no sentido de que 
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a identidade sociocultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada aos atributos do espaço  

concreto (natureza, patrimônio arquitetônico, paisagem)”.  

 

4.2 Sociedade: características do território enquanto espaço social  

Sociedade pode ser simplesmente definida como um agregado de pessoas que formam 

uma comunidade ou que vivem sob a mesma organização governamental, ou como um conjunto 

de indivíduos que agem de maneira coletiva e compartilham de valores iguais, ou seja, o 

conceito de sociedade ou o mesmo território, pode ser visto de maneira diferente, a depender 

do autor ou corrente teórica. Para Souza (2000, p. 96) “[...] sempre que houver homens em 

interação com um espaço, primeiramente transformando a natureza através do trabalho, e depois 

criando continuamente valor ao modificar e retrabalhar o espaço social, estar-se-á também 

diante de um território [...]”. 

Desta forma, o conceito de sociedade é fruto da corrente teórica utilizada podendo, 

portanto, variar: de fatos sociais, dos deveres e obrigação moral dos indivíduos, baseado na 

solidariedade (DURKHEIM, 1994); dos valores e ação social (WEBER, 2004); pelas relações 

sociais de dominação do espaço social ou campo (MARX, 1994). Por sua vez, o território não 

foi pensado sistematicamente por estas correntes teóricas. Esta ideia de sociedade é uma 

fabricação recente do ocidente. A seguir, apresenta-se a Figura 5 com um esquema do 

surgimento do pensamento sociológico ocidental. 

Figura 5 – Surgimento do pensamento sociológico ocidental 

 

Fonte: Elaborado a partir de Löwy (2000). 
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Os pensadores da sociologia derivam, conforme percebe-se na figura anterior, do 

Iluminismo, movimento ocorrido no século XVIII na Europa. Nela, apresentam-se os principais 

expoentes de cada corrente teórica. Os Positivistas representado por Durkheim, entendendo a 

sociedade como que “regida” por leis naturais, ou seja, independente da vontade e ação humana. 

Os Historicistas representado por Weber, considerando todo fenômeno cultural, político ou 

social como eminentemente histórico e, portanto, obrigatoriamente analisado e entendido 

através da e na sua própria gênese histórica. Por fim, os Materialistas Históricos ou Marxistas, 

que buscam explicar o fenômeno social por meio das relações de poder e dominação existentes 

na própria sociedade (LÖWY, 2000).  

Enquanto espaço social, uma sociedade não pode ser definida pensando apenas no 

formato geográfico do local onde se está inserido (LEFEBVRE, 2000). Apesar de importante, 

esta característica não a define como sociedade. Deve-se considerar os papeis dos agentes, as 

instituições sociais, a configuração ou conformação demográfica do local, para entender o 

social. No entender de Souza (2000) todo território pressupõe um espaço social, contudo, nem 

todo espaço social se constitui em território.  

No entender de Durkheim (1994), uma sociedade pode ser compreendida quando se 

identifica que tipo de solidariedade predomina no local. Para o autor, são dois tipos de 

solidariedades: uma Mecânica (mais primitiva, com poucos papeis sociais) e outra Orgânica 

(mais atual, há divisão de trabalhos e papeis sociais). A seguir, apresenta-se o Quadro 2 com as 

formas de solidariedade segundo Durkheim. 

Quadro 2 – As Formas de Solidariedade 

Natureza da 

Solidariedade 
Processo de 

Individuação 
Relação do Indivíduo 

com a Sociedade 
Tipos de 

Solidariedade 

Crenças e Sentimentos 

comuns 

FRACO DIRETA MECÂNICA 

Sistema de Funções 

Especializadas 

Unificadas pelas 

Relações Sociais 

FORTE INDIRETA – 

intermediada pelos 

grupos especializados 

ORGÂNICA 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Durkheim (1994, p. 30). 

 Ao analisar o quadro acima e, fazendo uma analogia aos afetados pela barragem da 

UHE Santo Antônio, percebe-se que estes se enquadram no perfil de solidariedade mecânica, 

pois seus relacionamentos eram baseados em crenças e sentimentos comuns, com fraco 

processo de individuação e, relacionamentos diretamente uns com os outros sem intermediação. 
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Para Mauss (1974, p. 237) “[...] é a forma que elas assumem ao estabelecerem-se no solo, o 

volume e a densidade da população, a maneira como esta se distribui, bem como o conjunto de 

coisas em que se assenta a vida coletiva”. 

É evidente que ao apresentar as características de uma região específica sob o ponto de 

vista geográfico, mais precisamente da região amazônica ocidental, seja insuficiente para 

ampliar o conceito para outros assentamentos e reassentamentos de afetados por barragens. Não 

é intenção desta pesquisa, como informado no início da seção, descrever todas as 

particularidades morfológicas de todas as áreas afetadas por este tipo de empreendimento no 

Brasil. Contudo, espera-se que esta pesquisa sirva de base para estudos posteriores acerca de 

populações afetadas por barragens, demonstrando que os projetos de remanejamento da 

população ao desconsiderar a importância de instituições socializadoras como a escola, acabam 

pondo em risco a reconfiguração socioterritorial dessas comunidades.  

Até este ponto, o que se viu, foi que o território e espaço social de comunidades 

deslocadas compulsoriamente é composto por uma teia de significados e relações que são 

quebrados a partir da remoção forçada. Defende-se nesta pesquisa a Tese de que tais elementos, 

podem ser reconstituídos, desde que se considere o papel socializador da educação escolar na 

reconfiguração social dos reassentamentos. Ou, como instrumento equalizador (SAVIANI, 

2008), uma educação pensada e relacionada com o lugar em que estes indivíduos possam viver 

e conviver, conhecer e reconhecer a nova dinâmica social e ambiental, para sentirem-se 

pertencentes ao novo território.  

A base para justificar a Tese defendida é constituída principalmente por três argumentos: 

primeiro porque os deslocamentos compulsórios fruto da construção de UHEs tem gerado o 

mesmo resultado devastador para os envolvidos, afirmam Araújo e Moret (2017), Bermann 

(2002, 2007), Fearnside (1995; 2004; 2005; 2015; 2019); segundo ponto é que historicamente 

os resultados apesar de terem sido praticamente os mesmos, nada relativo ao papel da educação 

escolar para a reconfiguração social dos reassentados tem sido feito, asseguram Saviani (2008), 

Farenzena e Luce (2014), Fernandes (2005), Freire (1967; 1996; 2000; 2001), Frigotto (2010); 

em terceiro lugar, por entender que o território em razão de ser um lugar de influência e 

convergência, de vida e de vivência, de trocas simbólicas e relações de poder, conforme 

alegações de Escobar (2014), Souza (2000), Santos (1999), Haesbaert (2007), Corrêa (2000) 

deve ser pensado e tratado de modo a não pôr em risco a reconfiguração socioterritorial das 

comunidades deslocadas.  
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 Não obstante, serviu de guia para o entendimento de sociedade nesta pesquisa e, desta 

forma não se pode deixar de mencionar, a interpretação de Norbert Elias, retratando a 

configuração social e suas características. Para Elias (1993) não existe a dicotomia sociedade e 

indivíduo. A configuração social é um conjunto de indivíduos que vivem em situação de 

interdependência, de tal forma que esta constitui duas dimensões: a sociogênese (diz respeito a 

evolução das forças sociais de uma sociedade), e a psicogênese (aborda como tal evolução se 

manifesta na criação de sujeitos típicos presentes numa mesma configuração social). 

Por fim, retrata-se outro trabalho do mesmo autor Elias (1995) que aponta duas 

categorias de classes sociais, os estabelecidos (indivíduos que fazem parte de um grupo que 

detém algum poder) e os outsiders (que não pertencem aos anteriores). Aqui, depreende a noção 

de que mesmo os ribeirinhos e moradores de comunidades tradicionais estando “estabelecidos” 

a mais tempo nos territórios que foram afetados pelas barragens, estes são tratados como 

“outsiders” quando da construção de UHEs, tendo seus singulares hábitos culturais e de vida 

rompidos (RIBEIRO, ANDRADE e MORET, 2015).  

4.3 (Re)Colonização do território de Rondônia  

Entende-se que colonizar é uma palavra-tema cuja apresentação é um verbo transitivo 

direto, portanto, de movimento e que caracteriza o ato de movimentar e transformar um espaço 

territorial em colônia. Como exemplo próximo: os portugueses colonizaram o Brasil 

constituíram em um espaço natural, encontrado no ano de 1500, na América do Sul, exigindo 

para sua ocupação um processo de colonização. No entender de Bosi (1992, p. 5) “as palavras 

cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo latino colo, cujo particípio passado é 

cultus e o particípio futuro é culturus” que significa o que se vai trabalhar, o que se quer cultivar.  

O ato de colonizar traz consigo uma marca forte de dominação, intrínseca aos diversos 

tipos de colonização e característico deste tipo de ocupação. Para Bosi (1992) o significado 

elementar da palavra “colo” refere-se não só ao cuidado, como também no domínio. “Nem 

sempre, é verdade, o colonizador se verá a si mesmo como a um simples conquistador; então 

buscará passar aos descendentes a imagem do descobridor e do povoador, títulos a que, 

enquanto pioneiro, faria jus” (BOSI, 1992, p. 6). Não obstante, entende-se nesta pesquisa, 

recolonização como o processo de colonizar o que já fora colonizado e apropriado.  

Ao analisar Lenharo (1986) e tratando do território de Rondônia, é possível perceber 

que a conquista da região esteve envolta em interesses políticos e econômicos e cuja implicação 

foram abusos e desrespeito aos direitos humanos, principalmente dos trabalhadores rurais 

engajados nos programas criados, e dos povos indígenas. De acordo com Marta (2018, p. 19) 
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“o topônimo Rondônia surgiu em dezembro de 1915 quando o etnólogo Roquette Pinto, 

impressionado com a Comissão Rondon, pronunciou o nome ‘Terras de Rondônia’, na série de 

palestras que fez no auditório do Museu Nacional [...]”. 

A (re)descoberta do território onde hoje fica o Estado de Rondônia ocorre com a chegada 

dos espanhóis por volta dos anos 1541-1542, quando estes comandados por Francisco Orellana, 

descem através do Rio Amazonas buscando encontrar sua foz. Há relatos também da missão de 

Pedro Teixeira (1638-1639) que então (re)descobrira o Rio Madeira anunciando o grande eixo 

fluvial amazônico. Posteriormente, quase um século depois (1723) a missão de Palheta surge 

como “pioneira” no Rio Madeira ou Caiary como era chamado pelos índios tupinambás. Essas 

incursões receberam o nome de missões porque diziam ser enviadas por deus e pela religião 

católica ao Novo Mundo (MARTA, 2018). 

Com o passar do tempo, os objetivos dessas missões tornaram-se mais ambiciosos, de 

modo que o rei nomeava as viagens, orientando-os a dominar as novas terras; habitantes locais 

passaram a ser cativos e tratados como mercadoria; extração e exportação das riquezas para 

afirmar o domínio e demonstrar os seus feitos (MARTA, 2018). Desta forma, o autor mostra 

que a história seminal do território de Rondônia (e do Rio Madeira) traz exploradores em busca 

de afirmação de seu poder nacionalista, usando de crueldade e ousadia para se apropriar de 

riquezas, de terras e de pessoas.  

O denso trabalho publicado por Marta (2018) aponta para uma colonização Portuguesa 

na Região do Rio Madeira, em Rondônia, por volta século XVII, entre 1638 e 1639, quando 

encontram na região pequenas aldeias e arraiais de pernoite ao longo do rio que denominaram 

como Rio das Madeiras e que era conhecido pelos índios da região como Caiary. Somente com 

a expedição de Francisco Palheta entre 1723 e 1724, apesar de não ter o intuito principal de 

colonizar a região, mas sim de explorá-la, deu sua contribuição ao deixar fundado algumas 

construções rústicas que se tornariam povoações com o tempo.  

 Ainda segundo Marta (2018, p. 320) as povoações e vilas do Madeira no período 

colonial ganham destaque: 

A partir do governo Pombal, muitas dessas estruturas de aglomeração 

artificialmente transformadas em vilas; outras implantadas e reimplantadas 
por diferentes razões relacionadas à economia, à defesa ou simplesmente à 

ocupação, destacando-se, porém, o abandono de algumas pelo medo de ataque 

dos índios que povoavam o imaginário e as margens do rio.  
 

Outro marco histórico importante abordado na obra de Marta (2018) foi a construção do 

Forte Príncipe da Beira iniciado por volta dos anos 1776, às margens do Rio Guaporé, erguido 
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sob a égide da real necessidade de proteção da fronteira e o armazenamento de produtos que 

eram comercializados na rota do Guaporé/Amazonas. Desta forma, o autor destaca que “a 

ocupação do Madeira e o desenvolvimento de sua rota se dão como primeiro movimento da 

colonização da região” (MARTA, 2018, p. 198).  

Os processos de ocupação ao longo do período colonial e imperial, criaram na região 

um colono-índio aculturado e condicionado a um regime de leis do Padroado e do Regimento 

dos Índios e Diretório dos Índios (1720-1750 respectivamente), que não lhe permitia 

movimentar-se livremente pelos espaços. O que de fato buscavam com este tipo de colonização 

nativa-indígena era garantir o domínio do território, tornando os nativos em uma espécie de 

escravo ou trabalhadores compulsórios. É desta forma que se encerra a primeira etapa do 

período de colonização e ocupação difundida pelos Portugueses com base no Padroado9, de 

modo que houve uma densidade populacional incipiente e bem diferente de outras regiões 

brasileiras (MARTA, 2018). 

Após abordar esse período seminal da colonização da região amazônica, percebe-se que 

desde então a região, principalmente nos trechos de navegação do rio Madeira, passou a ter 

alguns povoados/aldeamentos/vilas (arraiais, aldeias de “índios mansos”, guarnições e 

população branca). Apesar dessa ocupação já existir, porém, em função de seu crescimento 

letárgico ela era considerada como um espaço vazio. Havia também no imaginário da época a 

cultura da insegurança que pregava a rebeldia dos índios (principalmente os Mura) que por 

vezes invadiam e queimavam povoações que, outrora eram seus territórios. 

Depois dessa época com o Brasil já independente, apenas em 1850 com a publicação da 

Lei de Terras (1850) que poderia também ser chamada de Lei da Recolonização que houve uma 

preocupação do país em “ocupar” esses espaços ditos vazios. Essa lei foi publicada com o 

intuito de (re)colonizar principalmente as regiões fronteiriças do país que, até então, tratam 

esses territórios de tal maneira que as pessoas se evadiam por medo de serem invadidos e pelos 

parcos investimentos públicos e privados. Como exemplo dessas invasões territoriais temos a 

Guerra do Paraguai (1864-70) e Revolução Acreana (1902), momentos em que Paraguaios e 

Bolivianos entraram em conflito armado contra o Brasil.  

 Já no início do século XX, de acordo com o apontamento de Souza (2011, p. 11) “[...] 

a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré passou a ser o embrião do Estado Nacional na região, uma 

vez que distava dos centros regionais de poder [...] anos mais tarde a região seria desmembrada 

 
9 O Padroado Português foi um acordo instituído entre a Santa Sé e Portugal em que o Papa delegava 

ao Rei de Portugal o exclusivo da organização e financiamento de todas as atividades religiosas nos 

domínios e nas terras descobertas por portugueses (WIKIPEDIA, 2020). 
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dos Estados de Mato Grosso e Amazonas e transformada em Território Federal do Guaporé em 

1943 [...] em Estado de Rondônia em 1981”. Apesar de sua importância estratégica para a região, 

este vultoso empreendimento foi considerado uma criatura natimorta do imperialismo 

(HARDMAN, 1988) em função de seu alto custo de manutenção e queda no preço da borracha.  

Outro momento importante foi o programa do Governo Vargas denominado “Marcha 

para o Oeste”, um dos marcos iniciais da (re)colonização moderna da região e que é etapa desse 

processo. A análise do programa foi intensificada pela falta de interesse pela temática da 

colonização, em virtude do tratamento lendário e filosófico dado ao assunto, culminando, desta 

forma, por torná-lo sutil demais para análises na perspectiva econômica. Certamente pouca 

atenção tem sido dada ao período da colonização do país na década de 1930 e durante o Estado 

Novo, do governo Getúlio Vargas. Segundo Lenharo (1986) “o desinteresse parece derivar da 

incidência de um número reduzido de grandes realizações ou da falta de uma continuidade na 

política de colonização ensaiada”. Mas é possível aduzir, considerando o período como seminal 

ao processo de colonização, a compreensão de que a parte da população atual de Rondônia não 

se acha reconhecida ou empoderada no espaço e período tratado.  

 Lenharo (1986) relata que Vargas entendia os espaços da Marcha para Oeste, que 

supunha vazios e despovoados era necessária uma ocupação, considerando -os como 

desabitados. O autor enfatiza que havia equívocos nesse pensar, pois, os interesses existentes 

de proprietários de engenhos e usineiros, comerciantes, manufatureiros de todo espectro de 

consumo urbano e rural, mas principalmente, nativos excluídos da legislação, eram similares 

nesse período, como em anteriores.   

O domínio das fronteiras deveria ser atingido através da colonização agrícola, contando 

para tal com militares da própria região, moradores de reservas extrativistas, indígenas, 

nordestinos e seringueiros. Nessa perspectiva a observação de Souza (2011, p. 13) explica o 

entendimento que havia à época nos Ministérios da Guerra e da Agricultura (que) viam a 

colonização agrícola como a única opção para “ocupar” e “sedentarizar pessoas na região”.  

 Um novo pulso migratório na região de Rondônia se verifica na década de 70 do século 

passado, ocasião em que as barreiras que dificultavam as condições de sobrevivência para a 

população (saúde, educação, segurança) e alternativas de mercado e escoamento da produção 

agropecuária ou mesmo serviços e comércio, além do abastecimento dos moradores locais com 

mercadorias e insumos, passam a ter destaque nos planos de recolonização governamental. Esse 

período ficou marcado pela chegada de migrantes de todas as regiões do país, com famílias 

extensas, ocupando grandes áreas de terra. De acordo com Marta (2018, p. 408) “[... ] as 
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migrações internas entre os estados indicavam que Rondônia era a região em que a população 

vinda do Norte e Nordeste representava 4,2%; 18,4% vinham do Sudeste; 34% do Sul e 43,4% 

do próprio Centro-Oeste”.  

 O formato de colonização implementado no Estado de Rondônia, era definido pelo 

órgão gestor da área, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). De 

acordo com Ott (2002, p. 103) “na década de 70, o INCRA estabeleceu dois modelos de 

assentamento no Estado: Projeto Integrado de Colonização – PIC e Projeto de Assentamento 

Dirigido – PAD”. A cartografia destes projetos era idêntica, configurando-se em formato de 

espinha de peixe, tendo em vista a abertura de estradas em linha reta a partir das quais se abriam 

outras atravessando-as retilineamente, denominadas linhas. Contudo, o fluxo migratório 

tornou-se tão avassalador que o INCRA se viu obrigado a simplificar mais os projetos citados 

anteriormente para Projetos de Assentamentos (PA) e Assentamento Rápido (AR) (OTT, 2002).  

 No entender de Pedlowski, Dale e Matricardi (1999) pode-se, cronologicamente, 

vislumbrar as iniciativas do Estado em desenvolver a região de Rondônia na seguinte ordem: 

em 1981 com a criação do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil – 

POLONOROESTE; em 1986 o Plano Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia; em 

1988 o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) que definia a política de ordenamento 

ambiental e ocupação racional das terras rurais no estado. 

 Marta (2018, pp. 412-413) acrescenta a estes programas de desenvolvimento regional 

outros dois, quais sejam, a Agenda Úmidas e o Agenda Positiva, discorrendo sobre eles da 

seguinte forma: 

O POLONOROESTE – Programa Integrado de Desenvolvimento do 

Noroeste do Brasil, implantado a partir do início da década de 80, esteve 

coordenado internamento pela SUDECO – Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste – e financiado com recursos do Banco 

Mundial e contrapartida do Governo Brasileiro, cuja disputa e objetivos levou 

à falência do projeto; ZSEE - Zoneamento Socioeconômico e Ecológico, nos 
Estados de Rondônia e Mato Grosso, documento que visava o planejamento 

da regulação do uso do território; PLANAFLORO – Plano Agropecuário e 

Florestal do Estado de Rondônia, também financiado pelo Banco Mundial, 

tendo sido assinado em setembro de 1992; AGENDA ÚMIDAS – Criado em 

1998 como um programa estratégico que destacou ações importantes para o 
desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia para servir de pontos de 

partida para a formulação de caminhos estratégicos para a região; AGENDA 

POSITIVA – Criado em 1999 concluía que faltavam recursos ao Estado, na 

forma de poupança interna, para financiar ações planejadas anteriormente 

(grifo nosso)  
  

Em suma, pode-se dizer que esse modelo de colonização/recolonização empregado pelo 

INCRA encontra ecos atualmente – 1995 PA Rio Madeira, PA Rural Aliança, 2001 a 2010 PA: 
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Joana D’arc I, II e III, Morrinhos, Singra Mocha, São Francisco, Cujubim, Igarapé, Taquara, 

Pau D’arco, Nilson Campos, Igarapé das Araras, (MARTA, 2018).  

Percebe-se que face ao modelo de colonização implantado pelos órgãos governamentais, 

este “[...] dizimou nativos que viviam naquelas regiões. Muitos dos naturais se evadiram ou 

foram expulsos até restarem poucos estacionados nas reservas, cujas demarcações sempre 

foram proteladas pelo governo” (MARTA, 2018, p. 405). 

Nota-se que a região de Rondônia inicialmente passou por uma fase baseada 

predominantemente na extração mineral e vegetal para um modelo agropastoril. Estes passam 

a coexistir dividindo o ambiente com atividades industriais mais contemporâneas. A última e 

mais recente onda migratória no Estado, ocorreu em função da construção do complexo de 

UHEs do Rio Madeira, com um incremento no contingente populacional de cerca de 40 mil 

pessoas envolvidas na construção.  

Assim, a forma como as políticas públicas trataram as relações entre as comunidades 

que ocupavam tradicionalmente e historicamente a região com essa perspectiva de “ocupação 

e integração” em que se baseou a colonização da Amazônia Ocidental, permite entender que 

em certa medida isso provocou nos moradores antigos (invisibilizados) um olhar de invasor em 

relação aos novos moradores, alimentando uma condição de não-lugar (AUGÉ, 2002) ou 

criando uma verdadeira guerra dos lugares (ROLNIK, 2015).  

Para Lefebvre (2000) o espaço passivo ou quando considerado vazio ou meramente um 

produto, cria uma conotação de que este tem enquanto função primordial a troca, a exploração 

ou simplesmente pode ser consumido e desaparecer, o que reforça a Tese de que sem o papel 

de agentes socializadores como a educação escolar, comunidades deslocadas compulsoriamente 

correm o risco de não se reconfigurar socioterritorialmente.  

Fascinante e repleto de histórias e muita luta é o processo de ocupação do Estado. Assim, 

esta pesquisa não apontará cada nuance que envolveu a colonização e/ou recolonização de 

Rondônia “[...] na qual as populações indígenas e quilombolas não estão representados em 

virtude de premissas e estereótipos formados em séculos de exploração e genocídio e também 

a adoção pelos memorialistas do Bandeirante como figura central” (SOUZA, 2011, p. 166).  

 

 

 

 



60 
 

 
 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Nesta seção, serão apresentados os materiais e métodos utilizados na perspectiva de 

atingir os objetivos propostos inicialmente nesta pesquisa. Neste sentido, entende-se que a 

leitura desta seção poderá nortear o leitor ao pleno entendimento das ferramentas utilizadas na 

persecução de responder a hipótese aqui formulada e tese aqui defendida. 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

  O presente estudo utilizou os métodos quantitativo e qualitativo, de modo que em parte 

das análises houve o tratamento de dados com o auxílio de ferramenta estatística e outra parte 

abrangendo questões com teor de realidade não quantificável. Segue-se o entendimento de 

Goode e Hatt (1973) na medida em que, considera-se o quantitativo e qualitativo não como 

opostos, pelo contrário, mas atuando em complementariedade. 

 Nas questões quantitativas em que houve o tratamento estatístico dos dados, isto foi 

feito utilizando recursos de software com “[...] a intenção de garantir a precisão dos resultados, 

evitar distorções de análise e interpretação [...]” (RICHARDSON, 2012, p. 70).  

 A análise qualitativa foi realizada por meio da análise de conteúdo proposta pela Bardin 

(1979) em que o material analisado passa por três fases: uma de pré-análise (procura-se entender 

o conjunto de dados a ser analisado); categorização, codificação e quantificação dos dados 

(análise do material); e tratamento dos resultados (representação do conteúdo em informação). 

  

5.2 Características da população e amostra  

 Os reassentamentos criados em função da construção da UHE Santo Antônio 10, no Rio 

Madeira são apresentados no Quadro 3. De acordo com a Santo Antônio Energia (SAE)11 para 

a construção do lago da UHE foram reassentadas cerca de 548 famílias, em virtude do 

alagamento de 350 km², impactando diretamente várias comunidades ribeirinhas e tradicionais 

como Porto Seguro, Trata Sério, Ramal São Domingos e Jatuarana. Algumas destas 

comunidades passaram a formar um só reassentamento, outras permaneceram com a mesma 

configuração, conforme se apresenta no Quadro 3. 

 

 
10 Disponível em: http://www.santoantonioenergia.com.br/sustentabilidade/programas-

socioambientais/. Acesso em: 08 fev. 2017. 
11 Disponível em: http://www.santoantonioenergia.com.br. Acesso em: 02 de jul. 2018. 



61 
 

 
 

Quadro 3 - Composição dos Reassentamentos 

Comunidade 

Deslocada 
Reassentamento 

criado 
Tipo de 

Núcleo 
Nº de 

Residências 

Nº de 

Entrevistados 

Engenho Velho Novo Engenho 

Velho 

Rural 

(parcial) 

 

40 

 

13 

Ramal Jatuarana, 

São Domingos, 

Trata Sério 

 

Riacho Azul 

 

Rural 

 

40 

 

9 

Porto Seguro, 

Ramal São 

Domingos, Zeca 

Gordo, 

Amazonas, 

Cachoeira dos 

Macacos 

 

 

 

São Domingos 

 

 

 

Rural 

 

 

 

34 

 

 

 

12 

Vila de 

Teotônio 

Nova Vila de 

Teotônio 

Rural 

(parcial) 

 

72 

 

14 

Joana D’arc I, 

II e III 

 

Santa Rita 

 

Rural 

 

125 

 

16 

Morrinhos Morrinhos Rural 50 13 

Jaci Paraná Parque dos 

Buritis 

 

Urbano 

 

187 

 

16 

Total 548 93 

Fonte: Elaborado a partir de: www.santoantonioenergia.com.br, Moret e Ferreira (2008). 

 
O reassentamento Novo Engenho Velho está situado na margem esquerda do 

reservatório e do rio Madeira, em frente à cidade de Porto Velho. No total dispõe de 42 lotes 

que receberam as 40 famílias que moravam anteriormente no território onde hoje estão 

localizados a barragem e o lago. De acordo com a SAE (2010, p. 33) “as casas são de alvenaria, 

com água tratada, rede de esgoto e quintal para produção de alimentos, frutas e criações com 

área de 2 mil m². [...] 22 lotes de produção individuais e 01 comunitário [...] igrejas, posto de 

saúde, centro comunitário, área de lazer e escola”. 

O reassentamento Riacho Azul fica na zona rural também localizado na margem 

esquerda do reservatório e do rio Madeira com 42 lotes, entretanto apenas 38 foram ocupadas 

com famílias deslocadas das margens do rio. Fica a cerca de 20 km de distância de Porto Velho. 

Segundo a SAE (2010, p. 34) “possui lotes individuais destinados à produção agrícola e a 

criações animais. Se destaca pela cultura de mandioca para a produção de farinha, considerada 

uma das melhores da região”. 

O reassentamento São Domingos também fica na zona rural da cidade, a 

aproximadamente 22 km do centro, localizado à margem esquerda do reservatório. Conta com 
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34 lotes, dos quais apenas 17 foram ocupadas por famílias deslocadas compulsoriamente. De 

acordo com a SAE (2010, p. 35) “as famílias dedicam-se a atividades rurais. Além da 

infraestrutura básica comum a todos os núcleos, possui lotes individuais para cada família 

cuidar de sua própria produção agrícola”. 

 O reassentamento Nova Vila de Teotônio removeu a mais antiga ocupação entre todas 

as afetadas pela UHE Santo Antônio. Sua ocupação é datada do ano 1723 ocasião em que a 

expedição do capitão Francisco de Mello Palheta veio informar o domínio português na região 

(MARTA, 2018). A Nova Vila de Teotônio fica a cerca de 27 km da cidade, conta com 72 

quintais de 2 mil m², onde atualmente sobrevivem (visto que o principal recurso do local era a 

pesca) as famílias removidas compulsoriamente. Segundo a SAE (2010, p. 38) “[...] foram 

construídas estruturas para aproveitamento turístico, tais como: praia artificial, píer, atracadouro, 

trilha ecológica, centro comercial, quiosques, associação de pescadores, escola, 2 igrejas, postos 

de saúde e centro comunitário, sede da associação de moradores e da colônia de pescadores”.  

O reassentamento Santa Rita está situado na margem direita do reservatório, distante 54 

km de Porto Velho. Sua ocupação advém de moradores do Projeto de Assentamento de Reforma 

Agrária denominado Joana D’arc, ou seja, são pessoas sendo novamente deslocadas. De acordo 

com a SAE (2010, p. 36) este reassentamento foi “implantado em uma antiga fazenda, [..] o 

núcleo fica próximo à rodovia BR-364, o que facilita o escoamento da produção agrícola para 

o mercado consumidor. [...] composto por 153 lotes rurais e área coletiva, com escola, posto de 

saúde e centro comunitário [...]”. 

O reassentamento Morrinhos também fica localizado na margem direita do rio Madeira, 

próximo ao reassentamento Santa Rita, desta maneira, os lotes de terra seguem o mesmo padrão. 

Ao todo são 51 lotes, dos quais 49 foram ocupados por famílias deslocadas. De acordo com a 

SAE (2010, p. 37) “[...] abriga antigos moradores das proximidades da cachoeira de Morrinhos. 

A atividade econômica de seus habitantes é a agricultura e a criação de pequenos animais. Do 

ponto de vista das atividades econômicas, se destaca pela produção de farinha de mandioca”. 

O reassentamento Parque dos Buritis está localizado na margem direita do rio Madeira, 

no distrito de Jaci Paraná, cerca de 90 km de Porto Velho. Segundo a SAE (2010, p. 39) ao todo 

são “[...] 176 lotes, é um núcleo urbano que possui toda infraestrutura de um condomínio 

residencial: água tratada, rede de esgoto, asfalto, iluminação pública, calçamento, área de lazer 

e igreja, entre outros. As casas de alvenaria possuem entre 70 m² e 100 m² de área construída”.  

 A Figura 6, apresenta-se a nova configuração territorial de todos os reassentamentos. 
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Figura 6 - Reassentamentos da Santo Antônio Energia 

        

 

      
Fonte: Adaptado de: http://www.santoantonioenergia.com.br/desenvolvimento/galeria-de-fotos-

desenvolvimento/ Acesso em: 27 de fev. 2018 

 

Feitas essas considerações acerca dos reassentamentos, passa-se a demonstrar a seleção 

amostral da pesquisa. A pesquisa tem como foco pesquisar o papel da educação escolar (a 

perspectiva em que esta é desenvolvida nos reassentamentos – se favorece em alguma medida 

na reconfiguração socioterritorial ou não). O público escolhido para tal investigação não foram 

apenas as pessoas em idade escolar, visto que neste caso, considerou-se a experiência de vida 

das pessoas mais velhas, ou maiores de idade (a fim de facilitar a coleta de dados, pelo 

discernimento e envolvimento desta faixa etária em todo o processo do deslocamento 
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compulsório). Outro fato é que, na ocasião da pesquisa, não havia informações acerca da 

população em idade escolar que residiam nos respectivos assentamentos, desta forma, isso 

poderia interferir no tamanho da amostragem da pesquisa.  

Assim, foi utilizado a população total apresentada anteriormente (548, número total de 

famílias reassentadas) e optou-se pela amostragem probabilística aleatória, pois: “para que uma 

amostra seja aleatória, os elementos da população devem ter uma probabilidade igual ou 

conhecida, distinta de zero, de ser selecionados para formar parte da amostra” (RICHARDSON, 

2012, p. 161).  

A seleção de cada núcleo familiar integrante da amostra ocorreu por meio de sorteio, de 

modo que todas as residências das comunidades investigadas tiveram as mesmas chances de 

serem sorteadas. Cada lote era identificado por um número, que era escolhido às cegas por um 

dos entrevistadores. A residência sorteada deveria ter no momento da coleta, uma pessoa maior 

de idade que tivesse sido removida de sua comunidade, e que aceitasse participar da pesquisa 

assinando o termo de consentimento. Essa pessoa passava a representar a família no momento 

da aplicação do instrumento de pesquisa.  

Em razão de se tratar de uma pesquisa em que as localidades investigadas, atualmente 

não possuem o mesmo número de moradores/famílias apontados quando do deslocamento para 

o reassentamento (fato este que foi evidenciado logo nos primeiros meses da pesquisa, momento 

em que as primeiras visitas aos locais foram realizadas), alguns cuidados foram tomados para 

não afetar o nível de confiabilidade do trabalho como se certificar de que o entrevistado tivesse 

estudado na escola da antiga comunidade e não entrevistar membros da mesma unidade 

residencial. Em termos de cálculo amostral esta pesquisa apresenta os seguintes parâmetros: 

População de 548 e Amostra de 93 = nível de confiança em 90%, margem de erro amostral de 

7,76% para uma população de distribuição heterogênea (50/50).  

 

5.3 Coleta dos dados: revisão bibliográfica  

 Iniciou primeiramente uma revisão bibliográfica sistemática. Para tanto, empregou-se 

como parâmetro as seguintes diretrizes: 1) a utilização do portal de periódicos da Capes (por 

meio do acesso CAFE) e todas as bases constantes dentro do referido portal; 2) utilização da 

base de dados Google Acadêmico; 3) corte temporal de 10 anos (2008 a 2018) para artigos de 

qualquer idioma; 4) critério de inclusão, ou seja, utilizar como referencial o/os artigo/artigos 

que apresente as 4 palavras-chave anunciadas no resumo desta pesquisa; 5) os artigos que não 

apresente ao menos 2 dos 4 unitermos, foram descartados do referencial.  
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 Estabelecidos estes critérios de seleção, prosseguiu-se com a revisão sistemática. Ao 

consultar a primeira base de dados dos Periódicos da CAPES (por meio das palavras-chave: 

Educação Escolar, Reconfiguração Socioterritorial, Deslocamentos Compulsórios e Território), 

não houve sequer uma ocorrência de artigo. Na segunda base de dados consultada (Google 

Acadêmico) foram apresentados 185 possíveis artigos, contudo, estes resultados estavam com 

as palavras-chave separadas, ou seja, nenhum destes apresentou ao menos duas das quatro 

palavras-chave, de modo que a escolha dos artigos se pautou por relevância no meio acadêmico 

e para a pesquisa.   

 Por conseguinte, considerando que através das 4 palavras-chave não houve sucesso na 

busca por informações, passou-se a coletar informações secundárias de acesso irrestrito e de 

domínio público, primeiro por meio do banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Operador Nacional do Sistema (ONS), 

Comissão Mundial de Barragens (WCD, sigla em inglês).  

 Segundo, utilizou-se artigos encontrados nas bases já citadas anteriormente (Periódicos 

Capes e Google Acadêmico) de autores que versavam sobre a temática da construção de UHE 

e seus impactos, sobre educação escolar, território e reconfiguração socioterritorial, risco e 

vulnerabilidade social, tendo como referência a relevância das obras e dos especialistas 

considerados destaques pela academia quer seja pelo número de publicações  ou pela 

importância e abrangência de seus trabalhos (a quantidade de trabalhos/artigos estão nos 

referenciais desta pesquisa). 

 

5.4 Coleta dos dados: criação e validação do questionário  

 Na segunda fase desenvolveu-se o questionário de pesquisa (Apêndice A) com o intuito 

de entender qual era o papel da educação escolar no antigo território e na constituição do novo 

território, em que perspectiva ela era desenvolvida nas comunidades e qual era sua importância, 

analisados na perspectiva do risco e vulnerabilidade desses reassentamentos em função da falta 

de acesso à educação escolar de qualidade.  No entender de Gil (2009, p. 121) o questionário 

é “[...] um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento [...]”. 

 Posteriormente, submeteu-se o estudo ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme os 

preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 
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2012)12. A pesquisa foi aprovada no dia 18 de dezembro de 2017, sob número de parecer: 

2.444.814 (Anexo A). 

 O passo seguinte foi a aplicação o pré-teste do questionário que para Richardson (2012, 

p. 202) “refere-se à aplicação prévia do questionário a um grupo que apresente as mesmas 

características da população incluída na pesquisa. Tem por objetivo revisar e direcionar aspectos 

da investigação”. Esta etapa, começou a ocorrer no fim do mês de fevereiro de 2018, período 

chuvoso na região. Nesta fase da pesquisa o principal obstáculo foi o acesso aos 

reassentamentos, pois as estradas, em alguns locais estavam alagadas. Entretanto, o pontapé 

inicial desta pesquisa ocorreu efetivamente desde o ingresso ao programa de doutorado em 

março de 2017, uma vez que o orientador/professor já fazia pesquisas com essa temática desde 

o fim dos anos 1990 e sempre fazia incursões com seus estudantes da turma 2017 em algumas 

dessas comunidades. O questionário foi submetido ao teste Alpha de Cronbach para verificar a 

validade e confiabilidade, o qual obteve resultado de 0,947. O valor assumido pelo Alfa está 

entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, maior é a fidedignidade das dimensões do constructo. 

Isso permitirá confirmar se o formulário satisfaz ao requisito de mensuração pretendida segundo 

Cunha, Neto e Stackfleth (2016). 

 

5.5 Coleta dos dados: treinamento das entrevistadoras 

 Prosseguiu-se, deste modo, após a aplicação do pré-teste do instrumento de coleta de 

dados, com a aplicação do questionário. Para esta tarefa, além do pesquisador, foram treinadas 

duas pessoas: uma assistente social e uma pedagoga. Ambas foram levadas aos reassentamentos 

em que as entrevistas seriam realizadas para ir se familiarizando com os locais. Desta forma, 

foi feito um treinamento visando a padronização das entrevistas. Essa etapa foi concluída em 4 

encontros com 2 horas de duração cada, portanto, 8 horas de capacitação. No total, 3 pessoas 

realizavam a aplicação do questionário simultaneamente na mesma localidade.  

 Neste treinamento, as entrevistadoras além de conhecer o questionário e a maneira como 

este seria aplicado, houve também um espaço em que ambas puderam conversar e conhecer um 

pouco mais sobre a pesquisa e seus objetivos. Cada entrevista foi programada para durar cerca 

de 15 minutos em média.   

 Para que tivesse o mínimo possível de interferência das entrevistadoras no momento da 

coleta evitando desta forma não contaminar os dados, o pesquisador, a assistente social e a 

pedagoga agiam de modo a não induzir ou influenciar nas respostas dos entrevistados durante 

 
12 Disponível em: conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/reso466.pdf. Acesso em: 23 de fev. 2018. 
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a aplicação do questionário. Assim sendo, não era sugerido uma resposta, mas sim dadas 

informações explicativas (apenas termos técnicos ou incomuns eram exemplificados) quando 

considerado conveniente ao entendimento daquilo que se perguntava. Sempre que a coleta de 

um reassentamento terminava, havia trocas de experiências entre o pesquisador e as 

entrevistadoras para alinhar o processo de entrevista nos próximos locais.  

   

5.6 Coleta dos dados: aplicação dos questionários 

 As questões eram semiestruturadas em abertas e fechadas visando trazer dados objetivos 

na parte socioeconômica e, objetivos e subjetivos na questão educacional. Coletou-se dados 

referentes ao nome, estado civil, número de filhos, se há escolas na comunidade, como ele/a 

percebe a educação no local, até que nível as escolas oferecem cursos, como era a educação 

escolar na antiga comunidade, de que forma avaliam a educação escolar na comunidade antes 

e depois do deslocamento, se houve melhoria ou defasagem na educação, se a escola poderia 

fortalecer a comunidade, como outras questões mais subjetivas e que requeriam do entrevistado 

a busca na memória das melhores e/ou piores recordações. 

 Todos os participantes da pesquisa foram informados dos riscos, da importância na 

participação voluntária, dos resultados, por meio da assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE, Apêndice B), o qual era assinado em duas vias de igual teor, sendo que 

uma destas ficava com o respondente. Aos entrevistados, fora sempre informado que caso este 

se sentisse desconfortável em responder a qualquer uma das perguntas durante a entrevista, 

estava livre para escolher respondê-la ou não.  

 A aplicação dos questionários ocorreu após agendamento prévio com os líderes de cada 

comunidade. Os mesmos foram indagados sobre qual seria o melhor dia da semana em que 

poder-se-ia fazer a pesquisa, neste caso, aplicar o questionário. Assim, foi escolhido o sábado, 

por se tratar de um dia em que todos, ou maior parte, estariam em suas residências, segundo as 

lideranças. Nesta fase, foram informados sobre o que se tratava a pesquisa, qual era a 

importância para a comunidade, quais os riscos e benefícios.  

 Para iniciar-se com a aplicação do questionário, devido ao posicionamento geográfico 

dos assentamentos, dividiu-se os mesmos em 2 blocos: os da margem esquerda e os da margem 

direita. Desta forma, tem-se: Novo Engenho Velho, Riacho Azul e São Domingos (margem 

esquerda), Nova Vila de Teotônio, Santa Rita, Morrinhos e Parque dos Buritis (margem direita).  

 O questionário foi aplicado primeiro no reassentamento Novo Engenho Velho. O/a 

entrevistador(a) após sortear a residência se dirigia até ela. Lá chegando, batia palmas para 
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anunciar sua presença. Havendo morador(a) no local e este atendendo ao chamado do 

entrevistador, o próximo passo era se apresentar e anunciar a razão que trazia o/a entrevistador(a) 

ali. Caso na residência sorteada não houvesse ninguém que quisesse participar ou a localidade 

estivesse sem morador, novo sorteio era feito e o processo se reiniciava. Feito isso, caso a pessoa 

aceitasse participar da pesquisa, este recebia duas vias do TCLE, ambas de igual teor para serem 

assinadas, ficando uma para o/a entrevistador(a) e outra para o entrevistado(a). Destaca-se que 

em todas as residências em que houve aceite em participar da pesquisa, o/a entrevistador(a) foi 

convidado a entrar e sentar-se, sempre com muita educação.  

 Em seguida, iniciava-se propriamente a coleta de dados. Cada pergunta era lida para o 

respondente e, caso se percebesse que este não havia compreendido a pergunta, esta era 

explicada e exemplificada. O/a entrevistador(a) prosseguia fazendo a leitura da pergunta e quais 

eram suas alternativas de resposta. Quando a pergunta requeria certo conhecimento mais 

específico em determinado tema, este era novamente explicado e exemplificado para que o 

entrevistado pudesse entender melhor o que se perguntava. Desta maneira, o/a entrevistador(a) 

conduzia a entrevista com a prancheta em mãos e seguia anotando as respostas indicadas pelo 

entrevistado(a).  

 A primeira parte da coleta foi realizada nos assentamentos da margem esquerda. Nestes 

foram aplicados 34 questionários (13 em Nova Engenho Velho, 9 em São Domingos e 12 em 

Riacho Azul). Nos reassentamentos da margem direita foram aplicados 59 (14 em Nova Vila de 

Teotônio, 16 no Parque dos Buritis, 16 em Santa Rita e 13 em Morrinhos).  

 Foi possível realizar a coleta em toda a amostra em 3 sábados consecutivos. Pode até 

parecer pouco tempo, mas esse resultado foi alcançado devido a preparação prévia da equipe 

entrevistadora, conhecimento das comunidades afetadas e, principalmente pela disponibilidade 

dos respondentes em participar da pesquisa. Para se ter ideia, o próprio processo de seleção e 

identificação da população alvo das famílias que seriam reassentadas pela UHE Santo Antônio 

foi realizado no período de 13 de agosto a 04 de setembro de 2007 (SAE, 2008).  Foram dias de 

intenso trabalho, haja visto que nessa região o mês de março é período de inverno amazônico, 

ou seja, chove-se bastante. Contudo, apesar de todas os percalços, conseguiu-se acessar todas 

as comunidades, mesmo com as estradas de acesso aos assentamentos de ambas as margens 

(esquerda e direita) encontrarem-se em más condições de tráfego (o que já configura como um 

risco para a população), com exceção de Parque dos Buritis que fica na região urbana de Jaci 

Paraná e seu acesso e feito pela Rodovia BR 364.  
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5.7 Análise dos materiais: produção de dados 

 A produção de dados foi sintetizada em quantitativos e qualitativos. Os dados 

quantitativos são resultados da compilação das informações prospectadas no questionário, mas 

também poderiam ser compiladas informações prospectadas pela análise de conteúdo, caso 

tivesse informações a serem manipuladas quantitativamente. Os dados qualitativos 

possibilitaram a produção de informações a respeito da situação atual e as relações que esta tem 

com a educação escolar, analisados à luz da análise de conteúdo da Bardin (1979) considerando 

os elementos de risco e vulnerabilidade (por exemplo: a falta de acesso à escola, parcas 

condições de recursos humanos e materiais nas escolas, calendário letivo inapropriado, ausência 

da escola nos reassentamentos, falta de oferta de cursos que atendam às necessidades atuais nos 

reassentamentos, entre outros). Nestes pontos, buscou-se por meio das percepções subjetivas 

dos entrevistados (por exemplo: os anseios dos entrevistados(as) por educação escolar nos 

reassentamentos, as narrativas acerca do transporte escolar, a importância da escola para o 

fortalecimento da comunidade, as histórias de evolução dos filhos/filhas por meio da escola, 

como era e como está o ambiente escolar são alguns aspectos analisados) compreender em que 

medida a falta de acesso à educação escolar nos reassentamentos vem sendo responsável por 

recompor o novo território ou a negá-lo. 

 As relações subjetivas são tratadas aqui como aquelas que compõe o espaço social 

(LEFEBVRE, 2000) do território dos reassentados, seus projetos de vida, seus anseios enquanto 

indivíduo e sociedade, sua percepção e controle do espaço, as crenças e hábitos compartilhados, 

a forma de solidariedade, enfim, o bem-estar e o bem viver da comunidade rompidos em função 

do deslocamento forçado, de modo que a não ocorrência ou ausência destes elementos leva-se 

ao risco e vulnerabilidade. Ao final da análise qualitativa e quantitativa dos dados verificou-se 

se a falta de acesso ao saber sistematizado da educação escolar aumentou ou diminui os riscos 

de vulnerabilidade social no antigo e novo território, se isso está contribuindo ou 

impossibilitando a formação de um novo território e que papel a educação escolar representa. 

   

5.8 Análise quantitativa das informações 

 Foram construídas tabelas cruzadas com o objetivo de analisar quais as 

correspondências existentes entre a educação escolar nas antigas comunidades com a educação 

escolar no reassentamento, entendendo que, a ausência desse componente gera risco e 

vulnerabilidade para a comunidade. Buscou-se na análise quantitativa as relações entre os dados 

que produzam informações do perfil do território (composição por sexo, estado civil, faixa 
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etária, nível de escolaridade), compreendendo que as relações cruzadas entre idade, sexo, nível 

escolar, desejo de voltar à escola, dificuldade de chegar à escola, produzem informações sobre 

o risco e vulnerabilidade do território anterior ao deslocamento compulsório e a construção do 

novo território. Possibilitou entender como o estado de vulnerabilidade desses indivíduos 

favorece ou impede a reconfiguração socioterritorial. Essas tabelas cruzadas foram produzidas 

por meio do programa IBM SPSS Statistics versão 2013, que permitiu analisar em que condições 

a educação escolar era desenvolvida nas antigas comunidades e como são os processos de 

aprendizagem empregados atualmente nos reassentamentos. Utilizou-se o teste de Wilcoxon 

que é provavelmente a prova não-paramétrica de contraste de médias com dados relacionados 

de maior utilidade em pesquisa educativa, usado como alternativa ao teste t-Student para 

amostras emparelhadas quando os pressupostos são cumpridos (MARÔCO, 2018).    

Este procedimento quantitativo de cruzamento de informações permitiu primeiramente 

traçar um perfil dos entrevistados identificando, por exemplo, em que grupo etário havia maior 

número de divorciados, em que gênero havia maior intenção de voltar a estudar caso tivesse 

oportunidade, em que faixa etária e gênero estavam os maiores níveis escolares e, assim 

sucessivamente. 

Em suma, a análise quantitativa facilitou na organização do pensamento e tratamento 

que foi aplicado nos dados coletados por meio do questionário, pois a partir da criação das 

tabelas cruzadas, tanto a parte expressa basicamente em números quanto a parte mais descritiva 

em que necessita de interpretação e aprofundamento no discurso dos entrevistados, foi 

permeada por todo este processo de quantificação das informações.   

 

5.9 Análise qualitativa dos dados 

 A análise dos dados qualitativos teve como objetivo verificar qual era o papel da 

educação escolar antes e depois do deslocamento. Não obstante, buscou-se determinar em que 

medida a falta de acesso aos saberes e práticas sistematizadas da educação escolar tem causado 

risco e vulnerabilidade para formar um novo Território, ou tem contribuído para negá-lo. 

Verificou-se, de igual sorte, até que ponto o risco e a vulnerabilidade causada pela ausência 

deste componente educacional no projeto de implantação dos reassentamentos, tem contribuído 

para a formação de um Território não compatível com aqueles(as) que foram deslocados pelo 

 
13 SPSS é um software aplicativo do tipo científico. Originalmente o nome era acrónimo de Statistical 

Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais, mas na atualidade a parte 

SPSS do nome completo do software não tem significado (WIKIPEDIA, 2019). 
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barramento do Rio Madeira, de modo que o risco e a vulnerabilidade sofridos induzem a não 

compatibilidade. 

 As relações entre educação escolar, risco e vulnerabilidade perpetrado no território, bem 

como a reconfiguração socioterritorial, o deslocamento compulsório, as relações de poder, a 

reprodução social e econômica, a eletricidade, e a construção de UHE foram analisadas de 

forma crítica e reflexiva produzindo assim uma compreensão dos objetivos propostos para a 

pesquisa no que tange a possibilidade de reconfiguração socioterritorial e os reflexos na 

educação escolar nos assentamentos estudados. 

 No que tange a Educação Escolar buscou-se retratar a função transformadora desta na 

sociedade defendidos pelos teóricos Saviani (1981; 2008; 2011) e Saviani e Duarte (2012) em 

sua notáveis obras: Escola e Democracia, Pedagogia histórico-crítica e Pedagogia histórico-

crítica e luta de classes na educação escolar; Freire (1967; 1996; 2000; 2001) educar como 

forma de libertar, educar para a autonomia, educação para a crítica e reflexão social e histórica; 

de Frigotto (2010) trazendo a importância da natureza da educação no processo produtivo; 

Manacorda (2010) e sua concepção da formação omnilateral ou multilateral, visando o pleno 

desenvolvimento do ser humano; de Aníbal Ponce (2001) relatando as lutas de classes existentes 

no contexto educacional e que permeiam as relações da educação enquanto espaço social; Souza 

(2014) e sua concepção de uma educação que se processa no campo e voltada para o campo; o 

entendimento de Amartya Sen (2010) no tocante as várias privações que boa parte da população 

mundial sofre, como privação a uma educação eficaz, impossibilitando o desenvolvimento de 

liberdade política e cívica.  

 A sociologia foi empregada na fundamentação teórica e análise dos dados para ver o 

social numa perspectiva materialista histórica, de modo a compreender o espaço social dos 

deslocados pela UHE. Para tanto, utilizou-se dos conceitos de risco e vulnerabilidade 

encontrados nos trabalhos de Abramovay (2002); Schumann (2014); Vignoli (2001); Cernea 

(2007); Cutter (2011); e Janczura (2012); dos ensinamentos de Marx (1974; 1982; 1985; 1994) 

acerca das relações de poder na produção da sociedade e o modelo de regulação capitalista; 

Berger e Berger (1978) e a importância das instituições sociais na construção das condutas 

individuais; Bourdieu (1996) utilizando-se da análise do espaço social e simbólico, na medida 

em que estes foram desconsiderados pelo projeto de implantação dos reassentamentos. Elias 

(1993; 1995) no tratamento dado aos reassentados como se estes fossem invasores e não 

tivessem estabelecidos nos territórios inundados pelo barramento do rio e, de que forma isto 

vem contribuindo para a negação do espaço.  
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 Somando-se a essas duas dimensões, utilizou-se no referencial e na análise dos dados a 

visão que nosso sistema político vem adotando para as questões dos deslocamentos 

compulsórios, em que a dominação pelo capital vem causando impactos devastadores às 

populações atingidas por barragens. Para tanto, utilizou-se a perspectiva de Bermann (2002; 

2007) e a polêmica entorno da questão energética do país, com preceitos legais antigos que vem 

prejudicando as populações que necessitam ser removidas. De Vainer (2007; 2008) e a 

preocupação com as questões sociais e ambientais envolvidas na construção de UHE. Da 

acepção de Augé (2002) na perspectiva da criação dos não-lugares, pois nos deslocamentos 

compulsórios existe uma ruptura com o espaço antropológico e consequente perda da identidade 

relacional e histórica.  

 Segue-se o entendimento de Acselrad (et al., 2013; 2004) acerca das lutas travadas pelos 

movimentos sociais por terras e territórios, pelo reconhecimento e redistribu ição destes 

territórios. De Arturo Escobar (2014) trazendo uma reflexão acerca das dimensões que compõe 

o território e são desconsiderados nos deslocamentos forçados. Da interpretação de Fearnside 

(1995; 2004; 2005; 2015; 2019) sobre as políticas ambientais vigentes e a defesa que o poder 

público tem feito em relação a construção de UHE para resguardar a segurança energética do 

país. Sevá Filho (2005) e as questões das políticas energéticas do Brasil e o assédio das 

empresas construtoras sobre as populações afetadas. Das afirmações feitas por Souza (2000) 

acerca do conceito de território. Por fim, o olhar de Milton Santos (1999) defendendo o território 

como o local em que há a convergência de ações e emoções, poderes e fraquezas, aspectos 

simbólicos desconsiderados no planejamento de assentamentos de UHE.    

 Considera-se a caracterização do risco e vulnerabilidade apresentada por Abramovay 

(2002); Schumann (2014); Sevalho (2018); Fonseca (et al., 2013); Janczura (2012); Cernea 

(2007); Vignoli (2001); Cutter (2011); compreendendo os termos como elementos norteadores 

dos impactos sociais, ambientais e econômicos, na medida em que se entende que quanto 

maiores e mais intensos são e se apresentam o risco e a vulnerabilidade, mais os impactos 

podem impedir a reconfiguração socioterritorial.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir deste ponto, iniciou-se efetivamente a apresentação da análise e discussão dos 

resultados. O conteúdo de cada questão será apresentado, comentado e discutido segundo o 

entendimento dos pesquisadores após a pesquisa em campo e, pautando-se nos referenciais 

teóricos aqui apresentados.  

A proposta desta pesquisa foi realizar uma análise em torno do risco e vulnerabilidade 

e, que a ausência da educação escolar de qualidade vem impedindo a reconfiguração 

socioterritorial das comunidades deslocadas compulsoriamente; da relevância da educação, 

determinando até que ponto tais fatores de risco contribuem para impedir a reconfiguração 

socioterritorial e negação do novo território dos reassentados. A ferramenta utilizada foi um 

questionário semiestruturado de questões fechadas e abertas.  

Ao todo foram 38 (trinta e oito) perguntas no questionário. As primeiras 8 (oito) 

questões abordavam o entrevistado acerca das informações básicas de identificação (nome do 

assentamento, idade, estado civil, entre outras). Neste sentido, iniciou-se primeiramente com a 

análise dos dados do perfil etário dos entrevistados, estes foram divididos em 5 grupos, 

considerando como a idade mínima 18 anos e máxima Acima de 60 anos, entretanto, no 

momento da coleta esta informação era passada objetivamente, de tal modo que o entrevistador 

perguntava ao entrevistado: qual é a sua idade? 

A segunda parte do questionário coletou informações acerca da educação escolar na 

antiga comunidade (se todos frequentavam a escola, se tinha escola na comunidade, se tinha 

transporte escolar). A terceira parte do questionário, coletou indicadores acerca da educação 

escolar no reassentamento na perspectiva dos entrevistados. A quarta parte do questionário 

visava trazer elementos para fazer uma comparação relativa as condições da escola da antiga 

comunidade comparando-a com o reassentamento, de tal forma que pudesse ser feito uma 

análise do antes e depois do deslocamento para o assentamento. 

Partiu-se, deste modo, para a visitação dos assentamentos. A questão importante da 

visita é a expectativa que se percebe nos assentados sobre a existência da Escola perto de casa, 

visto que anteriormente não havia escola em boa parte dos locais de origem. A existência pode 

ser compreendida por duas vertentes: a primeira é a escola física e a segunda é a viabilidade de 

frequentar a escola com uso de transporte público (virtualidade da escola). 
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6.1 Parte 1: informações básicas de identificação  

Com o intuito de incrementar a visualização, otimizar os espaços das tabelas e facilitar 

o entendimento, criou-se siglas14 em alguns momentos para evitar ao máximo as redundâncias 

e poluição do texto.  

Para facilitar a visualização das informações básicas dos entrevistados e buscando traçar 

um perfil parcial destas pessoas, as informações coletadas em todas as questões feitas nesta 

primeira parte do questionário, foram condensadas em uma única tabela. Por se tratar de uma 

extensa teia de significados, as análises decorrentes da Tabela 1, permitiram entender o papel 

que a educação escolar exerceu na vida destas pessoas, como estão formados e conformados 

com as composições dos assentamentos, qual a relação que o nível de escolaridade tem com a 

importância dada para a educação escolar, se existia correspondência entre vontade de voltar a 

estudar com o gênero e a idade, e outros pontos que puderam ser vislumbrados no decorrer 

desta subseção. Estas informações permitiram compreender o perfil da população e pode indicar 

o papel que a educação escolar teve na vida de cada um e as respostas sofreram influência disso. 

Posteriormente demonstram-se as informações que depreenderam deste cruzamento. A 

compreensão das relações existentes nesse entrecruzamento de dados, serviram para enxergar 

dois pontos antagônicos: 1) que parte dessa população em função de não terem tido ou terem 

pouco acesso à educação escolar acreditam e pensam que esta não representa muita coisa, ou 

seja, se não representou para os velhos não representará para os novos; 2) que parte dos casos 

é possível entender o fato de que não tiveram acesso à educação formal e isso favoreceu a terem 

uma vida sofrida e não querem que seus filhos passem pelas mesmas dificuldades em razão da 

falta de estudos. O fato é que se sabe que para a educação ser significativa exige um nível 

mínimo de escolaridade e, esta tem relação direta com a questão da vulnerabilidade e qualidade 

de vida. 

Diante desse posicionamento dos entrevistados, entende-se que se cria um ambiente 

vulnerável e incompatível com os deslocados, seja porque os estudantes ao não terem acesso a 

uma educação escolar que contemple as reais necessidades da comunidade, não terão chances 

de mudar de classe social, porque esta, no máximo, deverá servir para a mera reprodução do 

status quo já existente desde a época de seus pais com a diferença de que agora estão em local 

desconhecido e não estruturado na perspectiva socioterritorial. 

 
14 Para os assentamentos, as siglas são: Nova Engenho Velho (NEV), Riacho Azul (RAZ), São 

Domingos (SDO), Nova Vila de Teotônio (NVT), Parque dos Buritis (PBU), Santa Rita (SRI), 

Morrinhos (MOR). 
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As informações referentes a cada reassentamento estão disponíveis para consulta nos  

apêndices da pesquisa. Esta medida foi adotada nesta subseção visando reduzir ao máximo o 

número de tabelas com dados censitários para possibilitar uma leitura contínua da análise feita. 

Entretanto, as informações principais das referidas tabelas serão descritas nesta parte, pois darão 

uma ideia mais precisa dos números relativos por assentamento.  

A média de idade e faixa etária dos reassentados entre os entrevistados foi a seguinte: 

Nova Engenho Velho (NEV) média de 53,2 anos; Riacho Azul (RAZ) 50,7 anos de média; São 

Domingos (SDO) média de 54,2 anos; Nova Vila de Teotônio (NVT) 42,6 anos de média; 

Parque dos Buritis (PBU) média de 39 anos; Santa Rita (SRI) média de 49,5 anos; e média de 

45,61 anos de idade no Morrinhos (MOR), com entrevistados de 18 a 75 anos. A maior 

concentração de entrevistados seja homem ou mulher, com nível médio de escolaridade, tem 

como profissão predominante o trabalho autônomo e voltariam a estudar se tivesse 

oportunidade. Percebe-se, portanto, que existe uma relação entre vulnerabilidade e nível de 

escolaridade, em função da pouca escolaridade não ser capaz de colocar esses indivíduos no 

mercado de trabalho formal. 

Tabela 1 – Total de respostas do cruzamento: Assentamento X Gênero, Faixa Etária, Estado Civil, 

Profissão, Oportunidade de Estudar, Frequentou a Escola, Motivo de não Frequentar a Escola 

Variáveis 
Assentamento 

Total  NEV RAZ SDO NVT PBU SRI MOR 

Gênero 

Masculino 6 6 9 9 10 7 8 55 

Feminino 7 3 3 5 6 9 5 38 

Total 13 9 12 14 16 16 13 93 

Faixa Etária 

Acima de 60 anos 5 2 3 2 - 4 3 19 

De 18 a 25 anos 2 - - 1 3 - 2 8 

De 26 a 35 anos 1 - - 3 3 1 1 9 

De 36 a  45 anos - 4 2 5 4 6 3 24 

De 46 a 60 anos 5 3 7 3 6 5 4 33 

Est. Civil 

Casado(a) 6 4 9 6 6 14 9 54 

Solteiro(a) 2 1 - 3 4 1 4 15 

União Estável 3 3 1 4 3 1 - 15 

Divorciado(a) - - 1 - 1 - - 2 

Viúvo(a) 2 1 1 - 1 - - 5 

Outros - - - 1 1 - - 2 

Profissão 

Autônomo(a) 5 - - - 6 1 2 14 

Agricultor(a) 1 6 8 1 - 13 10 39 

Agricultor e Comerciante - - 1 - - - - 1 

Agricultor e Pescador 1 1 2 - - 1 - 5 

Comerciante 1 - - 3 3 - - 7 

Pescador(a) 2 1 - 7 1 - - 11 

Servidor(a) Público(a) 1 - 1 1 2 - 1 6 

Nenhuma atividade 

profissional 
1 1 - 1 2 1 - 6 

Outros 1 - - 1 2 - - 4 
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Oportunidade de 
Estudar 

Sim, voltaria  8 4 11 12 15 14 13 77 

Não voltaria 5 5 1 2 1 2 - 16 

Não sabe responder - - - - - - - - 

Frequentou escola 

Não frequentei - 1 - 2 - - 3 6 

Até o Nível Fundamental I  8 7 7 5 1 14 7 49 

Até o Nível Fundamental II 1 1 1 4 9 2 2 20 

Até o Nível Médio  4 - 1 2 5 - - 12 

Nível Superior Incompleto - - 1 - - - - 1 

Nível Superior Completo - - 2 1 1 - 1 5 

Motivo de não 
frequentar ou abandar 

a escola 

Inexistência de vaga em 

escola pública 
- 1 1 1 - - - 3 

Ausência de escola perto de 
casa 

3 6 1 2 - 7 8 27 

Trabalho: falta de tempo 
para estudar 

3 1 5 3 2 4 2 20 

Trabalho: falta de tempo 

para estudar e Outros 
- - 1 - - - - 1 

Motivos pessoais: 
casamento/filhos 

1 - 1 2 9 2 - 15 

Motivos pessoais: 

casamento/filhos e Outros 
1 - - - - - - 1 

Falta de apoio familiar 
- - - - - 2 - 2 

Discriminação/preconceitos 

de raça, sexo, cor, idade ou 
socioeconômico 

- - - - - - - - 

Outros 5 1 3 6 5 1 3 24 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Percebe-se ao analisar a Tabela 1 que em NEV existe diferença de apenas um indivíduo 

a mais do gênero masculino (7 no total, 53,8%) e feminino (6 ao todo, 46,2%). Em RAZ o dobro 

dos entrevistados é do gênero masculino (6 ao todo, 66,7%) e feminino (6 pessoas, 33,3%). Já 

em SDO a diferença do número de homens e mulheres entrevistados é ainda maior, sendo 9 do 

gênero masculino (75%) e 3 do feminino (25%). 

No reassentamento NVT a prevalência do número de entrevistados do gênero masculino 

permanece: são 9 homens (64,3%) e 5 mulheres (35,7%). Em PBU igualmente, são 10 do 

gênero masculino (62,5%) contra 6 do gênero feminino (37,5%). Somente na comunidade de 

SRI que este cenário muda, apresentando 7 homens (43,8%) contra 9 mulheres (56,3%). Em 

MOR o gênero masculino volta a ficar maior:  8 homens (61,5%) e 5 mulheres (38,5%). 

 Dentre os entrevistados 55 são do gênero masculino (59,1%), 38 são do gênero feminino 

(40,9%), configurando maioria simples de homens. Apenas 1 dos 7 assentamentos tem maioria 

de entrevistadas mulheres. Pode-se inferir desta informação que os homens se apresentaram 

mais que as mulheres para responder ao questionário por desinibição ou mesmo pela posição 

de chefe da família. Percebe-se que apesar do questionário dar a opção de manifestar a 

concepção de gênero, esta não foi assinalada e, sendo assim, não foi processada pelo software 
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estatístico que se utilizou para mensurar os dados. Esse dado é importante porque demonstra 

que existe a fragilização de vínculos afetivos e pertencimento social (resultado do deslocamento 

compulsórios).  

No tocante a Faixa Etária por assentamento, em NEV houve uma prevalência de 

entrevistados na faixa etária de 46 a 60 anos e acima de 60 anos (somando 77%, com 5 pessoas 

cada segmento). Na faixa dos 18 a 25 anos tiveram 2 pessoas (15,4%) e 1 pessoa na faixa dos 

26 a 35 anos (7,7%). Este resultado demonstra que neste assentamento, conforme o próprio 

comentário da comunidade “é o assentamento dos velhos”, ainda que a maior média de idade 

seja no assentamento SDO (que não possui escola e sua formação é proveniente de pessoas da 

zona rural de vários ramais). Neste caso começam os indícios de que a formação social da 

comunidade é antiga existindo, portanto, uma linguagem comum, códigos comportamentais 

compartilhados, e um consenso enquanto integrantes da mesma comunidade (LEFEBVRE, 

2000). 

No assentamento RAZ houve maior número de entrevistados nas faixas de 36 a 45 anos 

(44,4%, ou 4 pessoas) e 46 a 60 anos (33,3%, ou 3 pessoas) somando 77,7% dos entrevistados. 

Os outros 2 entrevistados aparecem na faixa Acima dos 60 anos (22,2%), ou seja, todos os 

entrevistados deste assentamento estão acima dos 35 anos de idade. Em SDO, de igual sorte, 

todos os entrevistados estão acima de 35 anos, sendo a maior concentração na faixa de 46 a 60 

anos (58,3%, ou 7 pessoas), seguidos da faixa acima de 60 anos (25%, ou 3 pessoas) e de 36 a 

45 (16,7%, ou 2 pessoas). 

A comunidade de NVT apresenta indivíduos em todas as faixas etárias, com maior 

concentração na faixa de 36 a 45 anos (35,7%, ou 5 indivíduos). A segunda faixa de maior 

representatividade é a de 26 a 35 e 46 a 60 - ambas com 3 indivíduos cada (somando 42,8%). 

As faixas que tiveram menos representantes foi acima de 60 anos com 2 pessoas (14,3) e de 18 

a 25 anos com 1 sujeito (7,1%).    

O reassentamento PBU não registrou nenhum participante acima de 60 anos, sendo a 

faixa dos 46 a 60 anos a de maior concentração (37,5%, ou 6 pessoas). Os outros entrevistados 

aparecem na faixa dos 36 a 45 anos (25%, ou 4 pessoas) e de 18 a 25 e 26 a 35 com 3 pessoas 

cada um (37,6% somando ambos os valores percentuais).  

No assentamento SRI a única faixa sem representação foi a de 18 a 25 anos. Houve mais 

entrevistados na faixa dos 36 a 45 anos (37,5%, ou 6 indivíduos), seguidos de 46 a 60 anos com 

5 representantes (31,3%), Acima de 60 anos com 4 pessoas (35%) e 26 a 35 anos com 1 pessoa 

(6,3%). Em MOR teve uma distribuição bem próxima do número de entrevistados, 
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apresentando representantes em todas as faixas etárias, sendo a de maior concentração a dos 46 

a 60 anos (30,8%, ou 4 indivíduos), seguidos de 36 a 45 e Acima de 60 com 3 indivíduos cada 

(46,2% somando ambos os valores), de 18 a 25 com 2 indivíduos (15,4%) e de 26 a 35 anos 

com 1 pessoa (7,7%). De acordo com Abramovay (2002) no Brasil a faixa etária privilegiada 

com educação escolar encontra-se de 0 a 8 anos, de modo que a população entrevistada nesta 

pesquisa se encontra em iminente estado de vulnerabilidade social. 

No tocante aos números totais relativos à faixa etária por assentamento, identifica-se 

que o grupo de maior concentração está na faixa dos 46 a 60 anos (35,5%) 33 pessoas, seguidos 

de 36 a 45 anos (25,8%) 24 pessoas, acima de 60 anos (20,4%) 19 pessoas, de 26 a 35 anos 

(9,7%) 9 pessoas e, de 18 a 25 anos (8,6%) 8 pessoas. As faixas etárias que não voltariam à 

escola estão acima de 46 anos, 41% de um total de 50% para homens e 52% de um total de 83% 

para mulheres. Nessa mesma toada, até 35 anos (homens e mulheres) 100% voltaria a estudar, 

ou seja, essa informação é importante porque essa faixa já teve mais acesso à escola pelas 

políticas adotadas, bem como a informação produz mais resultados nesta faixa do que nas outras 

mais idosas.  

Depreende-se deste perfil etário que a composição social dos assentamentos é 

predominantemente de pessoas acima dos 36 anos de idade (76 indivíduos) e, desta forma, 

percebe-se que existe risco de reconfiguração socioterritorial dessas pessoas em função das 

políticas públicas não estarem voltadas ao atendimento escolar dessas pessoas. Não obstante, 

entende-se que havendo políticas públicas que visem o fortalecimento, a inclusão social e a 

valorização da educação escolar, essas comunidades poderiam sim, estar em melhores 

condições econômicas, sociais e ambientais. 

 Na sequência, analisou-se a relação entre assentamento por estado civil. Em NEV, 

46,2% (6 pessoas) dos entrevistados são Casados (as), enquanto 23,1% (3 pessoas) vivem em 

União Estável, 2 pessoas são Solteiras (os) e 2 pessoas são Viúvas (os) (15,4% de cada 

respectivo item). No assentamento RAZ 44,4% dos entrevistados são Casados (as) (4 pessoas), 

33,3% vivem em União Estável (3 pessoas) e um entrevistado é Solteiro (a) e o outro é Viúvo 

(a) (as) (22,2% somados os dois).  

 Em SDO diferentemente dos resultados apresentados anteriormente, não houve 

entrevistados Solteiros (as), entretanto, aparece 1 pessoa Divorciada (o) (8,3%) opção que não 

apareceu nos outros dois assentamentos. A alternativa mais marcada foi Casado (a) com 75% 

(9 pessoas). Cada uma das 2 pessoas restantes assinalou distintamente: 1 União Estável e 1 

Viúvo (a) correspondendo a 8,3% cada. 
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 No assentamento de NVT não houve Divorciados (as) e Viúvos (as) entre os 

entrevistados. 42,9% destes (6 pessoas) disseram ser Casados (as), 28,6% (4 pessoas) alegaram 

viver em União Estável, 21,4% (3 pessoas) disseram que são Solteiras (os) e, 1 pessoa disse ter 

Estado Civil diferente das opções apresentadas, assinalando a opção Outros (7,1%).  

 Já no PBU, 37,5% dos entrevistados (6 pessoas) informaram a opção Casado (a), 25% 

disseram ser Solteiras (os) (4 pessoas), 18,3% vivendo em União Estável (3 pessoas) e, os 

demais (3 pessoas) alegando ser 1 Divorciado (a), 1 Viúvo e 1 marcando a opção Outros (6,3% 

cada).  

Em SRI, os entrevistados indicaram em 87,5% das vezes a opção Casado (a) (14 

pessoas), 1 pessoa Solteira (6,3%) e outra vivendo em União Estável (6,3%). No 

reassentamento de MOR as pessoas ou são Casadas (os) (69,2% ou 9 indivíduos), ou são 

Solteiras (os) (30,8% ou 4 sujeitos).  

Em linhas gerais, analisando os resultados acerca do Estado Civil nos assentamentos 

tem-se: Casado (a) 58,1% (54 pessoas), União Estável 16,1% (15 pessoas), Solteiro 16,1% (15 

pessoas), Viúvo (a) 5,4% (5 pessoas), Divorciado (a) 2,2% (2 pessoas) e Outros 2,2% (2 

pessoas). Nesta perspectiva, se considerar União Estável como casamento, temos um total de 

74,2% (69 pessoas) de casadas (os), ou seja, uma composição social majoritariamente de 

famílias com pelo menos 1,88 filho por casal15, totalizando 129,72 possíveis filhos. Desta 

forma, pode-se inferir que nos reassentamentos existe uma demanda considerável por educação 

escolar. De acordo com o documento oficial que norteia a educação escolar do município de 

Porto Velho e vige desde 2015 (PME, 2015) as políticas públicas para a educação buscam, entre 

outras coisas, a redução das diferenças regionais e locais. Neste caso, o papel da educação 

escolar seria a preparação adequada dos estudantes para o mercado de trabalho, não de modo 

imediato (FRIGOTTO, 2010) mas pensando em atender aos anseios que a nova dinâmica social 

irá e está impondo as comunidades pela mudança das atividades econômicas principalmente. 

Para Marx (1985, p. 149) o trabalho não se resume apenas como uma atividade específica para 

os sujeitos dentro de uma sociedade, ele marcará o processo histórico pelo qual este indivíduo 

se tornará um ser social.    

 No que concerne a Atividade ou Profissão no reassentamento NEV 38,5% dos 

entrevistados (5 pessoas) alegaram ser autônomos (as), 2 pessoas (15,4%) disseram ser 

 
15 Com base na taxa de fecundidade total estimada e projetada para 2000/2060. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-

crescer-em-2047. Acesso em: 19 de Set. 2018. 
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Pescadoras (es), as demais disseram ocupar-se profissionalmente: na Agricultura (1 indivíduo), 

Comerciante (1 indivíduo), Serviço Público (1 indivíduo), e Nenhuma atividade profissional 

(7,7% para cada item).  

Em RAZ, 6 dos entrevistados (66,7%) disseram ter como atividade profissional a 

Agricultura. O restante dos participantes deste assentamento, marcaram: Agricultura e Pesca (1 

indivíduo), Pesca (1 indivíduo), Nenhuma atividade profissional (1 indivíduo) totalizando 

33,3% dos entrevistados.  

No assentamento SDO, 66,7% dos entrevistados (8 pessoas) disseram ter na Agricultura 

sua atividade profissional. 2 apontaram a Agricultura e a Pesca (16,7%), 1 Agricultura e 

Comércio e 1 Serviço Público (8,3% cada).  

Em NVT 50% dos entrevistados (7 pessoas) indicaram a Pesca como atividade 

profissional. 21,4% (3 pessoas) sinalizou para o Comércio. Agricultura, Serviço Público, 

Nenhuma atividade e Outros, teve 1 pessoa cada item (somando 28,4%).  

No reassentamento PBU, nenhum dos entrevistados relatou trabalhar na Agricultura (o 

que é razoável tendo em vista este ser o único dos assentamentos de caráter exclusivamente 

urbano). A atividade profissional mais assinalada foi Autônomo com 37,5% (6 pessoas), 

seguidos de Comércio com 3 pessoas (18,8%), Servidor Público, Nenhuma atividade e Outros 

2 pessoas cada (somando 37,5%) e, Pesca com 1 pessoa (6,3%).  

Em SRI (81,3%) 13 pessoas apontaram como atividade profissional a Agricultura. Os 

demais participantes marcaram Autônomo, Agricultura e Pesca e, Nenhuma atividade 

profissional (1 pessoa para cada item ou 6,3% cada). Já em MOR não foi diferente, 10 pessoas 

também indicou a Agricultura como atividade profissional (76,9%). 15,4% marcou Autônomo 

(2 pessoas) e 1 pessoa marcou Serviço Público (7,7%).  

Se analisados conjuntamente, os assentamentos têm uma prevalência na Agricu ltura 

41,9%, enquanto atividade profissional (RAZ, SDO, SRI e MOR, 39 pessoas apontam-na). 2 

assentamentos tem a opção Autônomo 15,1%, como mais indicada no tocante a atividade 

profissional (NEV e PBU, 14 pessoas) e 1 (NVT, 11 pessoas) 11,8% sinalizam para Pesca como 

profissão predominante.  

Entende-se deste modo, que tais resultados podem sugerir que, em virtude da nova 

configuração social (novos papéis a serem desempenhados) em todos os assentamentos existe 

a carência de formação técnica especializada e contínua para lidar com a Agricultura 

(horticultura, criação de animais, fruticultura, apicultura), os diversos caminhos da profissão de 

autônomo (artesanato, turismo, empreendedorismo), e as técnicas modernas de manejo do 
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pescado (reprodução, criação, venda). Destaca-se, novamente o papel socializador fundamental 

que a escola terá nesses assentamentos. No entender de Sachs (2008, p. 27) para que o 

desenvolvimento seja includente e haja trabalho decente para todos é necessário que haja “[...] 

políticas públicas que promovam a necessária transformação institucional e ações afirmativas 

em favor dos segmentos mais fracos e silenciosos da nação, a maioria desprovida de 

oportunidades [...] condenada a desperdiçar a vida na luta diária pela sobrevivência”. 

Percebe-se que são necessárias políticas públicas eficazes para reduzir as desigualdades 

locais, para Saviani (2008, p. 7) “a educação será um instrumento de correção da marginalidade 

na medida em que contribuir para a constituição de uma sociedade cujos membros, não 

importam as diferenças de quaisquer tipos, aceitem-se mutuamente e respeitem-se [...]”. 

Importante destacar que a falta de acesso aos bens materiais e simbólicos, como o saber 

sistematizado da educação escolar é um fator de risco a reconfiguração socioterritorial desses 

reassentamentos. 

 O questionamento feito na sequência aos entrevistados foi uma pergunta semiaberta16: 

Se você tivesse oportunidade de estudar novamente, voltaria para a escola? Dentre as opções 

de resposta, poderiam indicar um ou mais destes: Sim, voltaria para: 1) Conseguir um emprego 

fora daqui; 2) Progredir no meu emprego atual; 3) Melhorar minha renda aqui no 

reassentamento; 4) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado; e 5) Outros. A segunda opção 

de resposta para esta pergunta era: Não voltaria. Por que? A terceira e última opção foi: Não 

sabe responder.  

Sendo assim, em NEV 61,5% dos entrevistados (8 pessoas) informaram que sim, 

voltariam a estudar. Destas, 5 marcaram como motivo: adquirir mais conhecimento/ficar 

atualizado; 2 indicaram que a razão era: melhorar a renda no reassentamento; 1 pessoa disse 

que era para conseguir um emprego fora do reassentamento. 5 pessoas (38,5%) dos 

entrevistados assinalaram que não voltaria a estudar, 4 destes indicando como motivo específico 

para a resposta: “Idade avançada” e 1 pessoa dizendo que era “Falta de paciência”.  

 Em RAZ 44,4% dos entrevistados (4 pessoas) alegaram que sim, voltaria a estudar. 

Destas: 3 informaram que a razão era para melhorar a renda no reassentamento, 1 indicou que 

o motivo seria adquirir mais conhecimento/ficar atualizado. Cinco (5) pessoas apontaram que 

não voltaria a estudar. Uma destas pessoas não informou a razão específica para não voltar a 

estudar. Os outros 4 disseram: 

 
16 Para este tipo de questão em que os entrevistados podem manifestar sua opinião, os argumentos 

foram transcritos conforme a fala deles registradas no ato da coleta.  
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Entrevistado 1: Não vejo necessidade 
Entrevistado 2: Paciência 
Entrevistado 3: Porque não 
Entrevistado 4: Trabalho muito  
Dados da pesquisa (2018). 
 

 No assentamento SDO, 91,7% (11 pessoas) disseram que sim, voltariam a estudar. 

Como motivos para esta volta indicaram: melhorar a renda no reassentamento (6 pessoas), 

adquirir mais conhecimento/ficar atualizado (5 pessoas). Uma pessoa disse que não voltaria a 

estudar (8,3%). A razão apresentada para tal resposta foi: “Dificuldade de acesso e idade 

avançada”. 

 Em NVT, 12 pessoas (85,7%) alegaram que sim, voltaria a estudar. As justificativas 

apresentadas foram: melhorar a renda aqui no reassentamento (5 pessoas), adquirir mais 

conhecimento/ficar atualizado (2 pessoas), conseguir emprego fora daqui (1 pessoa), Outros (4 

pessoas), 2 entrevistados disseram que não voltariam a estudar. Um dos entrevistados que 

indicou a opção Outros e os 2 que disseram não voltar a estudar, explicaram os respectivos 

motivos: 

Entrevistado 1: Conseguir um emprego aqui na escola  
Entrevistado 2: Falta de vontade 
Entrevistado 2: Visto a idade 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 No reassentamento PBU 93,8% dos entrevistados (15 pessoas) disseram sim, voltaria a 

estudar. Dos motivos apresentados para este retorno à escola: 6 indicaram melhorar a renda no 

reassentamento, 5 disseram que era para conseguir emprego fora daqui, 3 justificam que seria 

para adquirir mais conhecimento/ficar atualizado e 1 para progredir no meu emprego atual. 

Apenas 1 pessoa (6,3%) menciona que não voltaria a estudar, alegando como motivo “Falta de 

interesse”.  

 Em SRI, 14 dos entrevistados (87,5%) alegam que sim, voltaria a estudar. Destes: 6 

indicaram que seria para adquirir mais conhecimento/ficar atualizado, 4 queriam melhorar a 

renda no reassentamento, 1 para progredir no meu emprego atual, 3 marcaram Outros, 2 

entrevistados disseram que não voltariam a estudar. Um dos entrevistados que indicou a 

alternativa Outros e os 2 que disseram não voltar a estudar, explicaram as razões, 

respectivamente: 

Entrevistado 1: Numa escola melhor que a comunidade tem 
Entrevistado 2: Problemas de saúde 
Entrevistado 3: Em função da Idade  
Dados da pesquisa (2018). 
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 No reassentamento MOR houve unanimidade, 13 pessoas (100%) disseram sim, voltaria 

a estudar. 8 informam que seria para adquirir mais conhecimento/ficar atualizado, 4 para 

melhorar a renda no reassentamento, 1 para conseguir um emprego fora do reassentamento. 

 Depreende-se que 82,8% do total de entrevistados (77 indivíduos) se tivessem a 

oportunidade de estudar novamente, voltariam para a escola. Os fundamentos mais 

apresentados para esta escolha foram: adquirir mais conhecimento/ficar atualizado (37,7%) e 

melhorar a renda no reassentamento (35,1%). Escolheram a opção de não voltar a estudar 16 

indivíduos (17,2%) apontando como principal causa a idade avançada. O motivo (não tinha 

vaga) porque não frequentou a escola, foi indicado por 13% dos entrevistados é uma informação 

significativa porque são pessoas mais velhas e a escola não era universalizada. E neste mesmo 

raciocínio, não ter escola perto e combinando com falta de tempo para trabalhar representa as 

maiores respostas em todas as faixas etárias. Outra razão de não frequentar a escola ou 

abandoná-la foi o casamento, filhos e outros motivos, que afetou mais as mulheres de 18 a 25 

anos, isso se revela na ausência de creches nos reassentamentos. Entretanto, o trabalho e a falta 

de tempo para estudar, afetou a todas as faixas etárias, com exceção desta de 18 a 25 anos.  

Para além dos dados quantitativos, pode-se sugerir que a importância dada ao elemento 

educacional na formação social das comunidades, seja porque ampla maioria indicou como 

resposta que voltaria a estudar se tivesse oportunidade, seja pelos motivos apresentados terem 

relação com conhecimento atualizado e renda no reassentamento, pois no entender de Prata 

(2005, p. 108) “[...] a engrenagem da escola é atravessada e marcada pela configuração social, 

mas também tem o papel de definir o sujeito [...]”.  

Nota-se que a ausência de políticas públicas acaba por deixar uma significativa parcela 

da população à margem de uma educação escolar pública, gratuita e de qualidade, assim como 

descrito no Plano Municipal de Educação (PME, 2015, p. 33) pois não basta “[...] apenas 

garantir a oferta de vagas, mas, principalmente, da promoção de ensino de qualidade, 

assegurando aos estudantes e profissionais da educação espaços educativos adequados ao 

ensino e a aprendizagem”. Neste sentido, Esteban (2007, p. 10) relata que no Brasil as políticas 

públicas tem negado e deixado as classes populares sem “[...] a possibilidade de ter a 

experiência do êxito, numa relação em que a escola se configure como um espaço significativo 

de ampliação de conhecimento para todos”. 

 Seguindo na análise da Tabela 1 a questão posterior, indagava ao entrevistado se ele 

frequentou a escola. Como alternativa de resposta, tinha as seguintes opções: a) Não frequentei; 
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b) Até o Nível Fundamental I; c) Até o Nível Fundamental II; d) Até o Nível Médio; e) Nível 

Superior incompleto; f) Nível Superior completo.  

Em NEV, 61,5% dos entrevistados (8 pessoas) dizem ter cursado o até o 5º ano do 

Ensino Fundamental I (EFI). 4 pessoas (30,8%) informando ter cursado o Ensino Médio (EM). 

7,7% (1 pessoa) apontou Ensino Fundamental II (EFII). No reassentamento RAZ, 77,8% (7 

pessoas) indicando a opção EFI, 1 pessoa apontando EM e 1 pessoa (11,1% cada) dizendo não 

ter frequentado a escola (NF). Em SDO 58,3% (7 pessoas) relatando ter cursado o EFI, 2 

pessoas (16,7%) informando ter Nível Superior Completo (NSC), 1 pessoa EFII, 1 pessoa EM 

e 1 pessoa Nível Superior Incompleto (NSI) correspondendo a 8,3% cada. 

Em NVT, 35,7% dos entrevistados (5 pessoas) indicaram ter cursado o EFI, 28,6% (4 

pessoas) alegando ter feito o EFII, 14,3% (2 pessoas) indicaram EM, outros 14,3% (2 pessoas) 

apontaram NF, 7,1% (1 pessoa) com NSC.  

 No reassentamento PBU, 56,3% (9 pessoas) disseram ter feito o EFII, 31,3% (5 pessoas) 

tendo feito o EM, 6,3% (1 pessoa) mencionando ter NSC e, 6,3% (1 pessoa) tendo feito o EFI. 

Em SRI, 87,5% (14 pessoas) dizem ter feito o EFI, 12,5% (2 pessoas) tendo feito o EFII. No 

assentamento de MOR, 53,8% (7 pessoas) atestaram ter cursado o EFI, 23,1% (3 pessoas) 

citando NF, 15,4% (2 pessoas) alegando ter feito o EFII, 7,7% (1 pessoa) declarando ter cursado 

NSC. 

 O panorama geral acerca do nível de escolaridade pode ser apresentado assim: 52,7% 

(49 pessoas) com EFI, 21,5% (20 pessoas) com EFII, 12,9% (12 pessoas) com EM. Os demais 

entrevistados (12 indivíduos) ficam divididos entre NF (6,5%), NSC (5,4%), NSI (1,1%). 

Somando os sujeitos que possuem EFI + EFII temos um total de 69 pessoas sem terem ao menos 

o EM. Os resultados podem retratar que as comunidades deslocadas compulsoriamente carecem 

de conhecimento formal para que possam continuar a (re)produzir de modo contínuo sua 

própria existência, isso não significa tão somente se adaptar ao ambiente e sim em transformá-

lo para sentir-se parte dele. De acordo com Saviani (2011) isso é possível através do trabalho. 

Trabalho este que em novo e desconhecido local (na perspectiva da perda da relação que tinham 

com o rio e sua dinâmica) é pouco para que as condições econômicas e de vida anteriores sejam 

restabelecidas. Outra informação importante é perceber que o novo território ao não oferecer 

acesso aos saberes da escola acaba por produzir vulnerabilidades.  

 Avança-se com a discussão, apresentando os resultados do seguinte questionamento 

feito aos entrevistados: Qual o motivo que fez você não frequentar ou abandonar a escola? Para 

esta pergunta semiaberta o entrevistado poderia informar mais de uma alternativa. Havia como 
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possibilidade de resposta: a) Inexistência de vaga em escola pública (IVEP); b) Ausência de 

escola perto de casa (AEPC); c) Trabalho: falta de tempo para estudar (TFTE); d) Motivos 

pessoais: casamento/filhos (MPCF); e) Falta de apoio familiar (FAF); f) 

Discriminação/preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou socioeconômico (DPRC); g) Outros.  

No reassentamento NEV apontaram a alternativa b) AEPC, 23,1% (3 pessoas). Também 

indicaram a opção c) TFTE, 23,1% (3 pessoas); justificaram como d) MPCF, 7,7% (1 pessoa). 

De igual modo, 7,7% (1 pessoa) indicou i) MPCF + Outros, não indicando qual seria esta outra 

razão. 38,5% (5 pessoas) indicaram a opção g) Outros, expondo os seguintes motivos:  

Entrevistado 1: Morava na usina 
Entrevistado 2: O pai não queria que estudasse e trabalhava 
Entrevistado 3: Para pescar e brincar 
Entrevistado 4: Terminei o ensino médio 
Entrevistado 5: Falta de transporte 
Dados da pesquisa (2018). 
   

 Em RAZ, 66,7% (6 pessoas) elegeram a resposta b) AEPC. Os demais entrevistados 

deste assentamento, 3 pessoas (33,3% somando-os) optaram pelas alternativas: a) IVEP, c) 

TFTE, e a opção g) Outros, informando não lembrar da motivação.  

 No assentamento SDO, 41,7% (5 pessoas) revelam a alternativa c) TFTE. Outras 4 

pessoas deste reassentamento (8,3% cada) responderam como segue: a) IVEP, b) AEPC, d) 

MPCF, h) TFTE + Outros (este último optou por não complementar a resposta). 25% (3 

pessoas) indicando a opção g) Outros, complementando a resposta com os seguintes 

argumentos:  

Entrevistado 1: Motivo financeiro 
Entrevistado 2: Falta de interesse 
Entrevistado 3: Já ter uma profissão 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 Em NVT, 21,4% (3 pessoas) indicaram a alternativa c) TFTE. Selecionaram a 

alternativa b) AEPC, 14,3% (2 pessoas). De igual modo, outros 14,3% (2 pessoas) optaram pela 

alternativa d) MPCF. Apenas 7,1% (1 pessoa) optou pela alternativa a) IVEP. 42,9% (6 pessoas) 

optaram pela opção g) Outros, complementando a resposta da seguinte forma: 

Entrevistado 1: Alcoolismo 
Entrevistado 2: Por descuido. Não fiz conta 
Entrevistado 3: Desinteresse 
Entrevistado 4: Muitas mudanças de lugar 
Entrevistado 5: Somente parei 
Dados da pesquisa (2018). 
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 No reassentamento de PBU, 56,3% (9 pessoas) indicaram a alternativa d) MPCF. 

Optaram pela alternativa g) Outros, 31,3% (5 pessoas), sendo que destas nenhuma quis 

argumentar acerca da resposta. Os 12,5% que sobram (2 pessoas) responderam c) TFTE. 

 Em SRI, 43,8% (7 pessoas) escolheram a opção b) AEPC. Preferiram a alternativa c) 

TFTE, 25% dos entrevistados (4 pessoas). 12,5% (2 pessoas) optaram pela alternativa d) MPCF. 

Da mesma maneira, outros 2 entrevistados (12,5%) selecionou a opção e) FAF. Uma pessoa 

(6,3%) escolheu a opção g) Outros, complementando a resposta dizendo que faltava “Condições 

para frequentar” a escola. 

 No assentamento MOR, 61,5% (8 pessoas) dos entrevistados, indicaram a opção b) 

AEPC. 15,4% (2 pessoas) apontaram a alternativa c) TFTE. Elegeram a alternativa g) Outros 

(3 pessoas, 23,1%) acrescentando como adendo as respostas:  

Entrevistado 1: Falta de transporte escolar 
Entrevistado 2: Não quis mais estudar, hoje me arrependo 
Entrevistado 3: Tenho nível superior completo 

Dados da pesquisa (2018). 
 

 Extrai-se dos resultados totais, concebendo todos os reassentamentos ao mesmo tempo, 

as seguintes ponderações: 29% de todos os entrevistados (27 indivíduos) atestando a AEPC 

como motivo de não frequentar ou abandonar a escola. 25,9% (24 pessoas) apontando outras 

razões para o questionamento, sendo o Transporte o item mais mencionado. 21,5% (20 pessoas) 

elegendo a opção TFTE para justificar a resposta. Os outros motivos mais indicados foram: 

MPCF (16,1%, 15 pessoas) e IVEP (3,2%, 3 pessoas). Ou seja, a ausência de escolas perto de 

casa, somado a falta de transporte escolar, fez com que 51 dos entrevistados não conseguissem 

sequer concluir o ensino médio. Apesar de não estarem em faixa etária escolar, a própria 

legislação educacional municipal (PME, 2015, p. 45) prevê “[...] garantia de processos de 

escolarização de qualidade social para a formação das crianças e adolescentes, inclusive 

daqueles que não tiveram acesso a essa etapa de ensino na idade própria”. Outro ponto 

importante está embutido no discurso dos entrevistados e remete ao fracasso escolar, visto que 

se encontra nas falas o desinteresse na educação que a escola oferecia. Para Esteban (2007, p. 

11) essa posição ambivalente da escola em produzir êxito e fracasso, igualdade e diferença, 

inclusão e exclusão, está no fato de historicamente os discursos que permeiam sua oferta 

estarem pautados na “[...] igualdade de procedimentos e na ocultação da desigualdade de 

direitos [...]”, de modo que, esta luta de classes por uma educação de qualidade para todos é 

histórica e socialmente produzida. Esses riscos e vulnerabilidades são mais agressivos a esta 

população porque eles sempre viveram nos arredores da cidade, numa condição de harmonia 
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com o ambiente, em que o próprio ambiente era responsável por fornecer aquilo que era preciso 

para sua sobrevivência.       

 Para finalizar a análise da primeira parte do questionário (informações básicas de 

identificação), levantou-se o seguinte questionamento aos entrevistados: Quantas pessoas havia 

na sua família em idade escolar (menores de 18 anos)? Nesta pergunta, não existia a 

possibilidade de marcar mais de uma opção. Assim, as alternativas eram: A) 1 a 3 pessoas; B) 

4 a 6 pessoas; C) 7 a 9 pessoas; D) Nenhuma pessoa.  

No assentamento NEV, 53,8% (7 indivíduos) indicaram alternativa A; 23,1% (3 

indivíduos) apontaram B; 15,4% (2 indivíduos) disseram C e, 7,7% (1 indivíduo) D com 

nenhuma pessoa em idade escolar na família. 

 Em RAZ, a maior concentração de pessoas em idade escolar na família aparece 

concomitante nas opções A e B com 44,4% cada (8 indivíduos ao todo). Os outros 11,1% (1 

indivíduo) marcou a alternativa C.  

 No reassentamento SDO, 66,7% dos entrevistados (8 indivíduos) informaram a 

alternativa A. Com 25% (3 pessoas) aparece a opção B e, alternativa D com 8,3% (1 indivíduo). 

 Em NVT, a opção mais indicada foi a letra B com 50% (7 indivíduos), seguidos de letra 

A com 35,7% (5 indivíduos) e, letra C com 14,3% (2 indivíduos). No reassentamento de PBU, 

a alternativa mais escolhida foi a letra A com 75% (12 indivíduos), seguido de letra B com 25% 

(4 indivíduos). 

 No assentamento SRI, 62,5% (10 indivíduos) apontaram a letra A, seguidos de 18,8% 

(3 indivíduos) letra B e 18,8% (3 indivíduos) letra D. Em MOR, as alternativas mais 

selecionadas com 30,8% cada (8 indivíduos somando-as), foram respectivamente, letras A e B. 

Em seguida aparece a opção D com 15,2% (2 indivíduos). 

 Em linhas gerais, aprecia-se as seguintes informações: 53,8% (50 indivíduos) do total 

de entrevistados alegam ter de 1 a 3 pessoas em idade escolar na família. 30,1% (28 indivíduos) 

informando ter de 4 a 6 pessoas na referida condição. 8,6% (8 indivíduos) indicando que na 

família haviam de 7 a 9 pessoas em idade escolar. Os 7,5% (7 indivíduos) que faltam, alegam 

não ter nenhuma pessoa na família em idade escolar. Novamente, os dados podem sugerir a 

existência de pessoas em situação de vulnerabilidade e fortalecem a hipótese da relevância da 

educação escolar nos assentamentos, tendo em vista o quantitativo de estudantes em potencial 

apresentados acima (86 dos 93 entrevistados com ao menos uma pessoa em idade escolar na 

família). Cabe ressaltar que ainda não se chegou a uma proteção efetiva no  que concerne aos 

direitos à educação. Desta forma, Farenzena e Luce (2014, p. 201) aponta que “as desigualdades 
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na escolaridade e nas condições de escolarização da população brasileira são uma das faces da 

desigualdade social”. 

 Entende-se que a partir destes cruzamentos de dados, vários pontos puderam revelar a 

perspectiva de formação social do espaço dos assentamentos, a concepção que os entrevistados 

têm da educação escolar, os projetos de vida que almejam, enfim, criou-se um arranjo de 

informações que passam a descortinar os riscos e vulnerabilidades e uma série de inquietações 

suprimidas pelo deslocamento compulsório. Para Lefebvre (2000) o espaço social está sempre 

penetrado de saberes, estes por sua vez, são relativos e estão em constante transformação.  

Ao desconsiderar a perspectiva do indivíduo enquanto ser integrante do meio social, os 

deslocamentos compulsórios podem estar restringindo e colocado em risco a possibilidade de 

reconfiguração socioterritorial dos reassentados, ao passo que sua relação com a natureza não 

representa mais a essência do seu trabalho (MARX, 1985). Sem levar em conta o papel 

transformador da educação escolar, possibilitando uma base razoável de conhecimento formal, 

o qual poderá ao menos, dar-lhe condições de entender o seu entorno, de modo a enxergar como 

agir na natureza nesse novo território, como reconstruir os laços de vizinhança e como sentir-

se parte ativa, efetiva e integrante dessa nova comunidade. 

Não obstante, percebeu-se durante a pesquisa de campo e visitação aos assentamentos 

que há uma visão positiva da existência da escola e que se reflete no engajamento da sociedade 

na manutenção da escola, porque o ente público não proporciona as melhores condições de 

manutenção para a escola. A criação dos sistemas de ensino do Brasil data do início do século 

XIX, criados na perspectiva de que a educação é direito de todos e dever do Estado (SAVIANI, 

1981). Enquanto a classe política (o ente federativo municipal) responsável por forjar as 

políticas públicas que podem reparar e/ou atenuar os danos causados aos deslocados 

compulsoriamente, principalmente no que concerne a políticas públicas educacionais, essas 

comunidades continuarão em risco de não conseguirem se reconfigurar socioterritorialmente.  

 Segue-se o pensamento de Freire (2000, p. 27) por entender que “[...] se deve lutar 

contra a robustez do poder dos poderosos que a globalização intensificou ao mesmo tempo que 

debilitou a fraqueza dos frágeis”. É importante salientar que a abordagem relativa a 

escolarização nos reassentamentos é distinta das periferias das cidades, pois mesmo que estejam 

na franja da cidade não se comportam como tal (favelados/suburbanos); isso pode ser 

compreendido pela condição financeira de pequena parcela dos reassentados que não estão 

localizados na parte miserável da população, diferenciando-se por serem proprietários das casas, 

terem atividades econômicas, muitos tem atividades agrícolas, parte trabalham na cidade.  
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Contudo, a perspectiva de futuro nos assentamentos mostra-se precária, pois os 

estudantes que saem dali para estudar na cidade encontram uma realidade bem diferente da que 

estavam acostumados. São rotulados e inseridos em salas cujo aproveitamento é considerado 

baixo. Assim, percebe-se que a educação não propiciará uma formação adequada aos discentes, 

em razão de não considerar as especificidades de aprendizagem destes estudantes para reafirmar 

sua cultura, suas origens. Esse tipo de violência simbólica, assunto discutido por Bourdieu e 

Passeron (1975), pela qual essas comunidades vem passando, está descrita no texto de Saviani 

(1981, p. 20) da seguinte forma: “[...] toda e qualquer sociedade estrutura-se como um sistema 

de relações de força material entre grupos ou classes. Sobre a base da força  material e sob sua 

determinação erige-se um sistema de relações de força simbólica cujo papel é reforçar, por 

dissimulação, as relações de força material”. Ou seja, os reassentados estão em risco por não 

deterem os meios de produção e ferramentas necessárias para compensar as perdas provocadas 

pelo deslocamento compulsório, tampouco estão encontrando forças para superar as rupturas 

do tecido social.  

Diante do que fora exposto até aqui e de modo a fechar esta parte das análises, ressalta-

se que o processo de licenciamento ambiental de obras como a construção de UHE tem como 

uma de suas condicionantes e alternativas de compensação social, projetos de educação 

ambiental, como já determina a Lei 9.795 (BRASIL, 1999) e Decreto 4.281 (BRASIL, 2002).  

Contudo a instrução normativa que estabeleceu as bases técnicas de elaboração e execução dos 

projetos é posterior ao início das obras da UHE Santo Antônio. Assim sendo, não é a proposta 

desta pesquisa apontar a SAE como vilã da história, entretanto, espera-se que esta haja 

solidariamente aos reassentados na perspectiva de reconfiguração socioterritorial, atuando na 

melhoria e continuidade nos processos educacionais dos reassentamentos.  

Cabe aqui destacar, que esse decreto e legislação tratam somente de educação ambiental 

enquanto componente exclusivo, desta forma, não abrange todo o contexto da educação escolar. 

Por exemplo, não existem diretrizes para o ensino da educação física, das artes, da história, da 

geografia, do português, da matemática, enfim, dos demais componentes curriculares. Entende-

se nesta pesquisa que para as populações deslocadas o olhar da educação escolar deveria estar 

voltado de modo a atender as novas demandas sociais, ambientais, econômicas, políticas e 

culturais das comunidades, em função da nova organização socioterritorial que foram inseridos 

compulsoriamente. Para Saviani e Duarte (2012, p. 13) “pode-se considerar como consensual a 

definição da educação como formação humana”. A legitimidade desta formação humana levada 

a cabo pela educação escolar, emerge como promotora de homens livres em diferentes níveis 



90 
 

 
 

de maturação humana. Os autores também evidenciam os limites da ação educativa na medida 

em que esta precisa estar sempre acompanhada de significados claros conceitualmente e 

terminologicamente, pensados a partir de uma pedagogia crítica e reflexiva e que acompanhe 

toda a atividade educacional.       

  

6.2 Parte 2: informações sobre a educação escolar na antiga comunidade  

 A segunda parte do questionário buscou levantar informações acerca da educação 

escolar na antiga comunidade, perguntando inicialmente aos entrevistados se todas as pessoas 

em idade escolar na família frequentavam a escola. As opções de resposta foram: Sim; Não, por 

quê? Neste caso, na segunda opção o entrevistado poderia complementar ou não sua resposta. 

A tabela a seguir apresenta os resultados. 

Tabela 2 – Percentual do cruzamento: Assentamento x Todos em idade escolar iam para escola? 

 Sim Não Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem 13 - 13 

% em Assent 100% - 100% 

Riacho Azul Contagem 9 - 9 

% em Assent 100% - 100% 

São Domingos Contagem 11 1 12 

% em Assent 91,7% 8,3% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 14 - 14 

% em Assent 100% - 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 - 16 

% em Assent 100% - 100% 

Santa Rita Contagem 16 - 16 

% em Assent 100% - 100% 

Morrinhos Contagem 9 4 13 

% em Assent 69,2% 30,8% 100% 

Total Contagem 88 5 93 

% em Assent 94,6% 5,4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Depreende-se da Tabela 2 que dos 7 reassentamentos 5 indicam que 100% das pessoas 

em idade escolar na família frequentavam a escola (94,6% dos entrevistados, 88 pessoas). 

Disseram não, 5 pessoas (4 em MOR e 1 em SDO - 5,4%) indicando as seguintes razões:  

Entrevistado 1: Desistência 
Entrevistado 2: Não tinha escola perto 
Entrevistado 3: Não tinha filhos morando 
Entrevistado 4: Vários motivos: distância da escola e falta de motivação dos 

pais 
Dados da pesquisa (2018).  
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Assim, estes resultados fortalecem a ideia de importância da existência da escola na 

comunidade, pois isto perpassa pelos prédios existentes, bem como pela possibilidade de 

frequentar escolas em locais próximos, que atualmente, se caracterizam por três possibilidades: 

1) para os alunos do nível fundamental II (do 6º ao 9º anos) que moram na margem esquerda 

acima da barragem o deslocamento é feito de barco até Nova Vila Teotônio, apesar de ter escola 

em Riacho Azul (esta atende alunos até o primeiro nível fundamental I – 1º ao 5º anos); 2) 

aqueles que moram abaixo do eixo da barragem deslocam-se de ônibus público para a 

localidade DNIT (nome dado para o assentamento da população ribeirinha afetada pela 

construção da ponte sobre o Rio Madeira, reassentada na margem esquerda do rio poucos 

quilômetros após a cabeceira da ponte); 3) os estudantes que estão no ensino médio e moram 

na margem esquerda do Rio, vão para Porto Velho.  

Os estudantes assentados na margem direita, a maior parte vai para Jaci Paraná, (distrito 

de Porto Velho). Na capital, somente as Escolas ao redor do Centro tem acolhido estes 

estudantes, ingressando em turmas em que o ensino e o tratamento oferecido não condizem com 

as demais turmas, segundo o relato informal de alguns pais. Independentemente de que lado do 

rio estiverem, o plano educacional do município (PME, 2015, p. 50) no tocante a educação 

escolar no nível fundamental assegura que ao estudante deve ser garantido o direito à 

aprendizagem, a promoção e prosseguimento em sua escolarização com sucesso,  ressaltando 

que o poder público “[...] deve empenhar-se na promoção de uma cultura escolar acolhedora e 

respeitosa, que reconheça e valorize as experiências dos estudantes de forma individualizada, 

como fator de contribuição efetiva à inclusão escolar e ao direito de todos à educação”.  

Para Lefebvre (2000, p. 262) “a ilusão da vida nova é ao mesmo tempo verdadeira e 

falsa, portanto, nem verdadeira nem falsa”. O mesmo espaço que permite que as condições de 

vida se concretizem é o mesmo que impede sua reconfiguração, desta forma, é preciso  mudar a 

vida para se mudar o espaço. Nesta pesquisa, entende-se que a diminuição desse risco de não 

reconfiguração socioterritorial será possível com o auxílio fundamental da educação escolar. 

A segunda questão levantada, complementava o conteúdo da anterior, haja vista que nela, 

era perguntado se havia alguma pessoa em idade escolar na família que não tivesse na escola e, 

se possível, indicasse a idade desta pessoa. Como resposta, poderiam indicar: a) 1 fora da escola 

(1FE), b) 2 fora da escola (2FE), c) 3 fora da escola (3FE), nenhum fora da escola (NFE). A 

Tabela 3 discute os resultados do quantitativo de pessoas na família em idade escolar fora dela 

e em que idade essa se encontrava. 
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Tabela 3 – Percentual de respostas: Assentamento x Pessoas em idade escolar fora da Escola 

 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE NFE Total 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 2 - - - 11 13 

% 15,4% - - - 84,6% 100% 

Riacho Azul Contagem - - - - 9 9 

%  - - - - 100% 100% 

São Domingos Contagem - - - - 12 12 

% - - - - 100% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem - - - - 14 14 

%  - - - - 100% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem - - - - 16 16 

%  - - - - 100% 100% 

Santa Rita Contagem - - - - 16 16 

% - - - - 100% 100% 

Morrinhos Contagem 1 1 - 1 10 13 

%  7,7% 7,7% - 7,7% 76,9% 100% 

Total Contagem 3 1 - 1 88 93 

%  3,2% 1,1% - 1,1% 94,6% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Percebe-se, ao analisar a Tabela 3 que somente em dois (2) dos sete (7) assentamentos 

havia pessoas em idade escolar na família, fora da escola: NEV com 2 entrevistados (15,4%) 

ambos informando ter 1FE com 13 anos de idade: e MOR com 23,1% dos entrevistados (3 

pessoas) cada um indicando uma quantia diferente:  1FE, 2FE e 4FE. Somente um destes 

indicando a idade da pessoa (17 anos) quando esteve fora da escola.  

 Os demais reassentamentos RAZ, SDO, NVT, PBU e SRI informaram ter 100% das 

pessoas em idade escolar na família frequentando a escola. Este resultado pode demonstrar que 

por mais difícil seja para o estudante chegar, permanecer e ter sucesso na escola, ainda que o 

Estado enquanto ente Federativo por vezes falte com suas obrigações, 94,6% (88 pessoas) veem 

na educação um caminho de possibilidades de alcançar seus objetivos de vida como cidadãos e 

seres humanos. Mesmo que a educação escolar (pela falta de acesso) não tenha sido capaz de 

mudar sua própria vida, eles acreditam (como se verá no decorrer desta pesquisa) que a 

educação escolar é fator de mudança na vida de suas famílias. Para Esteban (2007, p. 12) “a 

escola está constituída por desejos opostos por ser lócus de produção e legitimação de 

conhecimentos, valores e práticas sociais; espaço tramado com os sujeitos e processos que ali 

se entrecruzam, se interpelam, se interpretam, enfim dialogam e se confrontam [...].”   

Atualmente nos reassentamentos a falta da escola aponta a vulnerabilidade do local 

(entenda-se: falta de cursos para Jovens e Adultos, para Mulheres, cursos profissionalizantes, 

etc.) implicará na saída dos jovens destes reassentamentos para buscar formação profissional e 
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colocação no mercado de trabalho nas áreas urbanas. O que é visto como fator de risco para a 

reconfiguração socioterritorial, pois no entender de Souza (2000, p. 84) “a ocupação do 

território é vista como algo gerador de raízes e identidade”.  

 A questão seguinte visou revelar a existência ou não de escola dentro da antiga 

comunidade. Para tanto, perguntou-se: Tinha escola na antiga comunidade? Como resposta, os 

entrevistados poderiam informar: a) Sim; b) Se não, como faziam para ir à escola. A seguir, na 

Tabela 4, apresentam-se os resultados e seus respectivos comentários. 

Tabela 4 – Percentual de respostas entre Assentamento x Tinha Escola na antiga Comunidade 

 Sim Não Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem 10 3 13 

% em Assent 76,9% 23,1% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 - 9 

% em Assent 100% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 11 1 12 

% em Assent 91,7% 8,3% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 14 - 14 

% em Assent 100% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 - 16 

% em Assent 100% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 16 - 16 

% em Assent 100% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 8 5 13 

% em Assent 61,5% 38,5% 100% 

Total Contagem 84 9 93 

% em Assent 90,3% 9,7% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 A Tabela 4 apresenta que os números totais de Sim, somaram 90,3% dos entrevistados 

(84 pessoas) contra 9,7% dizendo Não (9 pessoas). Nos assentamentos RAZ, NVT, PBU e SRI, 

100% dos entrevistados disseram sim, tinha escola na comunidade. Nessas localidades a 

composição peculiar dos reassentamentos (conforme apresentado na caracterização da amostra 

da pesquisa) não interferiu na homogeneidade dos resultados.  

Nos 3 (três) reassentamentos da margem esquerda surgem entrevistados alegando que 

não tinham escola em sua comunidade. Assim, obteve-se em NEV 76,9% (10 pessoas) dizendo 

que Sim, tinha escola na comunidade, enquanto que 23,1% (3 pessoas) alegando não terem 

escola na comunidade, estes últimos dizendo como iam à escola:  

Entrevistado 1: Atravessava o rio 
Entrevistado 2: Na outra margem do rio 
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Entrevistado 3: Utilizava voadeira, o resto ia de pé 
Dados da pesquisa (2018).   
 

Em SDO 91,7% (11 pessoas) atestando que tinha escola na comunidade, contra 8,3% (1 

pessoa) relatando que não havia escola em sua comunidade, dizendo que para ir à escola 

“Atravessava o rio”.  

Já em MOR, 61,5% (8 pessoas) citaram ter escola na comunidade, enquanto 38,5% (5 

pessoas) indicando que não tinha escola. Todos os que disseram não ter escola contaram como 

faziam para ir:  

Entrevistado 1: Ia de canoa ou a pé 
Entrevistado 2: Não iam 
Entrevistado 3: Não iam para a escola 
Entrevistado 4: Não tinha como ir para a escola 
Entrevistado 5: Vinham estudar de bicicleta na escola mais próxima 
Dados da pesquisa (2018). 
 

É importante destacar o total estado de vulnerabilidade que permeava essas pessoas. 

Apesar das dificuldades por morarem em regiões periféricas e com poucas condições de acesso 

a alguns bens comuns como educação e saúde, salta aos olhos a resiliência para buscar 

qualidade de vida para si e seus familiares. Isso pode ser evidenciado quando contam suas 

trajetórias até a escola, seja de canoa atravessando o rio, indo de pé ou bicicleta por caminhos 

insalubres, ou às vezes, por absoluta falta de condições, sendo impossibilitados de frequentar a 

escola, restando apenas a frustração, perceptível no olhar destes entrevistados. Segundo 

Fernandes (2005, p. 2) “a educação não existe fora do território, assim como a cultura, a 

economia e todas as outras dimensões. A análise separada das relações sociais e dos te rritórios 

é uma forma de construir dicotomias. E também uma forma de dominação [...]”.  

Ainda assim, há relatos de superação no sentido de formação educacional formal, pois 

alguns pais contam a vitória de seus filhos com a conclusão do ensino médio (na cap ital) e 

posterior ingresso na universidade. No Brasil, cerca de 60% da população concluinte do Ensino 

Médio não ingressa em curso superior (PME, 2015, p. 70). A LDB (BRASIL, 1996) conferiu a 

educação escolar no meio rural, algumas especificidades próprias da diversidade do campo, 

destacadas nos artigos 23, 26 e 28 que tratam de questões pedagógicas e organização do tempo 

escolar, ainda assim o poder público insiste em negligenciar essas comunidades.  

Segundo Saviani (1981; 2008) sob a ótica da violência simbólica, qualquer ação que 

vise reverter o cenário de dominação é inócua, de tal modo que ao utilizar a educação escolar 

como ferramenta de superação, esta acaba por reforçar as diferenças atuando como agente dos 

dominantes. Para Saviani e Duarte (2012, p. 153) a superação deste paradigma ocorrerá quando 
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a sociedade aproveitar as contradições existentes dentro da sociedade capitalista, atuando de 

modo dialético, buscando em fissuras do sistema as transformações necessárias para o 

enfrentamento no campo educacional, pois “a escola é o lugar por excelência da luta pela 

socialização do conhecimento”.  

Buscando respostas e procurando compreender essas e outras questões, prossegue-se 

questionando aos entrevistados se havia pessoas com necessidades especiais (PNE) nos 

reassentamentos. Com efeito, perguntou-se: Na comunidade existia alguma criança ou 

adolescente com alguma necessidade especial (cadeirante, síndrome de Down, deficiência 

visual). Como opções de resposta havia: a) Sim (informando qual era a necessidade especial 

caso lembrasse), b) Não, c) Não sei.  

Tabela 5 – Percentual de respostas entre Assentamento x PNEs na Comunidade Antiga 

 Sim Não Não sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem - 13 - 13 

% em Assent 0,0% 100% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem - 9 - 9 

% em Assent 0,0% 100% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 2 8 2 12 

% em Assent 16,7% 66,7% 16,7% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 4 7 3 14 

% em Assent 28,6% 50,0% 21,4% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 2 7 7 16 

% em Assent 12,5% 43,8% 43,8% 100% 

Santa Rita Contagem 4 9 3 16 

% em Assent 25,0% 56,3% 18,8% 100% 

Morrinhos Contagem 9 3 1 13 

% em Assent 69,2% 23,1% 7,7% 100% 

Total Contagem 21 56 16 93 

% em Assent 22,6% 60,2% 17,2% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Observa-se na Tabela 5 nos assentamentos da margem esquerda, NEV e RAZ 100% 

informando a alternativa Não. Em SDO, 66,7% (8 pessoas) indicando Não, enquanto 16,7% (2 

pessoas) anotando Não sei, e 16,7% (2 pessoas) dizendo que Sim, e um destes informando 

“Síndrome de Down” como sendo a necessidade especial.  

 Nos reassentamentos da margem direita percebe-se uma maior distribuição das 

respostas. Em NVT 50% (7 pessoas) dizendo Não, 21,4% (3 pessoas) alegando Não sei, 28,6% 

(4 pessoas) indicando que Sim, havia PNE nas seguintes especialidades:  

Entrevistado 1: Deficiência Física 
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Entrevistado 2: Dificuldade de locomoção e psiquiátrico 
Dados da pesquisa (2018). 
   

 Em PBU, ao mesmo tempo com 43,8% (14 pessoas ao todo) responderam Não e Não 

sei, enquanto 12,5% (2 pessoas) respondendo que Sim, porém sem indicar a necessidade 

especial. No assentamento SRI, 56,3% (9 pessoas) disseram Não, 18,8% (3 pessoas) indicando 

Não sei, e 25% (4 pessoas) dizendo que Sim, informando as necessidades especiais: 

Entrevistado 1: Cadeirante 
Entrevistado 2: Cego 
Entrevistado 3: Deficiência Cognitiva 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 No assentamento MOR, 23,1% (3 pessoas) disseram Não, 7,7% (1 pessoa) disse Não 

sei, e 69,2% (9 pessoas) assegurando que Sim, informando as necessidades especiais: 

Entrevistado 1: Cadeirante 
Entrevistado 2: Cego 
Entrevistado 3: Deficiente Físico 
Entrevistado 4: Paralisia Infantil 
Entrevistado 5: Síndrome de Down 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 Quando analisados conjuntamente, infere-se que 60,2% (56 do total de entrevistados) 

informaram a opção Não, 17,2% (16 pessoas) disseram não saber e, 22,6% (21 pessoas) 

atestando que Sim, sendo a necessidade mais comum a de origem física, ou seja, que 

necessitaria de acessibilidade na escola. Apesar deste ponto não ter sido efetivamente levantado, 

pode-se depreender daqui que não havia cuidados especiais para estes estudantes, pois quando 

se questionou acerca da estrutura física da escola, não aparece menção alguma sobre aspectos 

de acessibilidade nas escolas, quiçá inclusão destes estudantes especiais das antigas 

comunidades. Pontos tão delicados como a inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

específicas, no planejamento do remanejamento forçado de comunidades atingidas por 

barragens, causam transtornos e colocam em risco a população, afetando assim na 

reconfiguração socioterritorial, conforme relata Lefebvre (2000, p. 262) “[...] para mudar a vida, 

é preciso mudar o espaço.”     

 Adiante, indagou-se aos entrevistados como era a educação oferecida nas escolas das 

antigas comunidades. Como alternativas de resposta para este questionamento havia: a) Ótimo, 

b) Bom, c) Razoável, d) Ruim, e) Não sei. Complementarmente o entrevistado poderia informar 

o porquê da resposta. Desta forma, apresenta-se a seguir os resultados. 
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Tabela 6 – Percentual de respostas entre Assentamento x Como era a Educação Escolar 

 Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei Total 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 2 5 5 - 1 13 

%  15,4% 38,5% 38,5% 0,0% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 1 2 6 - - 9 

%  11,1% 22,2% 66,7% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 1 5 4 - 2 12 

%  8,3% 41,7% 33,3% 0,0% 16,7% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem - 12 1 1 - 14 

%  0,0% 85,7% 7,1% 7,1% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem - 8 5 3 - 16 

%  0,0% 50,0% 31,3% 18,8% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 3 7 6 - - 16 

%  18,8% 43,8% 37,5% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem - 3 3 1 6 13 

%  0,0% 23,1% 23,1% 7,7% 46,2% 100% 

Total Contagem 7 42 30 5 9 93 

%  7,5% 45,2% 32,3% 5,4% 9,7% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Em consonância com a Tabela 6 nos assentamentos da margem esquerda não houve 

declaração da opção Ruim. Em NEV consideravam Ótimo: (15,4% - 2 pessoas) informando o 

porquê: 

Entrevistado 1: Didática da professora boa e a mesma nunca faltava 
Entrevistado 2: Excelentes profissionais, aulas constantes 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Consideraram Bom: (38,5% - 5 pessoas) indicando como motivos de consideram bom: 

Entrevistado 3: Porque as crianças passavam de ano 
Entrevistado 4: Porque era bom para as crianças ler 
Entrevistado 5: Professores eram bons e atenciosos. Aprenderam muito de 

meus meninos, mesmo começando atrasados no estudo 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Achando Razoável: (38,5% - 5 pessoas) declarando os seguintes porquês;  

Entrevistado 6: Poucos professores, muitas turmas em uma só sala 

Entrevistado 7: Aprendiam um pouco 
Entrevistado 8: Falta de recursos pedagógicos 
Entrevistado 9: Falta de materiais didáticos 
Dados da pesquisa (2018). 
  

No assentamento RAZ consideravam Ótimo: (11,1% - 1 pessoa) indicando que o motivo 

era o “Respeito presente entre as relações”. Achavam Bom: (22,2% - 2 pessoas) uma delas 
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alegando que a razão era porque “Aprenderam bastante coisas: ler e escrever”. E,  disseram 

Razoável: (66,7% - 6 pessoas) apontando os motivos:  

Entrevistado 1: O ensino não era de qualidade 
Entrevistado 2: Não tinha como terminar os estudos 
Entrevistado 3: Tinha semana que o professor não vinha 
Dados da pesquisa (2018). 
 

Em SDO achavam Ótimo: (8,3% - 1 pessoa) dizendo que era em função dos 

“Professores bons”. Consideraram Bom:  SDO (41,7% - 5 pessoas) elegendo como razão:  

Entrevistado 1: Tinha apenas uma professora e era ótima 
Entrevistado 2: Pela oportunidade de aprendizado e o resultado adquirido 
Entrevistado 3: A comunidade ficava sabendo ler 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Entendiam que era Razoável: SDO (33,3% - 4 pessoas) uma destas alegando que “A 

educação na zona rural precisa melhorar em tudo”. Os demais entrevistados disseram Não sei: 

(16,7% - 2 pessoas). 

 Nos reassentamentos da margem direita, percebe-se em NVT, com a opção Bom: 

(85,7% - 12 pessoas) com os seguintes porquês:  

Entrevistado 1: Culpavam a direção da escola por os filhos não saberem ler 
Entrevistado 2: O ensino era bom 
Entrevistado 3: Fatores que contribuíram: renda com os pais, acesso de 
qualidade, facilidade dos professores chegar a vila 
Entrevistado 4: Lá tinha muitos recursos para os professores virem a escola. 

Mais zeladores, melhor cuidada 
Entrevistado 5: Só tinha ela mesmo 
Entrevistado 6: Os professores ensinavam muito bem. Não passava quem não 

queria estudar 
Entrevistado 7: Era um sistema limitado. Era cultural dos pais não ajudarem 

nessa continuidade 
Entrevistado 8: Os alunos tinham o mesmo nível dos colégios da cidade 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Achavam-na Razoável: (7,1% - 1 pessoa) e a razão apresentado foi “Ensino ruim, alunos 

malformados”. Considerou Ruim: (7,1% - 1 pessoa) e o motivo foi “Por falta de formação 

profissional dos professores”. 

Em PBU houve indicação de Bom: (50% - 8 pessoas) somente uma indicando o porquê: 

“Sempre teve muita procura por vagas”. Consideraram-na Razoável: (31,3% - 5 pessoas) com 

uma justificativa de “Melhor do que hoje, falta de professores”. Os demais achavam Ruim: 

(18,8% - 3 pessoas) sem informar o motivo da resposta.   

No assentamento de SRI destacaram a opção Ótimo: (18,8% - 3 pessoas) declarando os 

seguintes motivos:  
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Entrevistado 1: Era o único lugar que tínhamos. Ficamos muitos dias sem 

aula 
Entrevistado 2: A maioria dos jovens deram seguimento aos estudos, estão 

se formando na faculdade 
Dados da pesquisa (2018). 
   

Elegeram-na Bom: (43,8% - 7 pessoas) destacando como causa:  

Entrevistado 3: A escola era organizada 
Entrevistado 4: Com a dificuldade que a comunidade apresentava tinha 
professor 
Entrevistado 5: Era ótimo 
Entrevistado 6: Pertinho de casa 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Achavam-na Razoável: (37,5% - 6 pessoas) um destes dizendo por que “Toda escola 

tem reclamação, e ela tinha”. 

Em MOR achavam Bom: (23,1% - 3 pessoas) todos estes declararam o motivo:  

Entrevistado 1: Era bom porque ensina a ler 
Entrevistado 2: Era muito boa 
Entrevistado 3: Tinha apoio pedagógico 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Consideraram Razoável: (23,1% - 3 pessoas) destas, duas delas indicando as motivações 

das respostas:  

Entrevistado 4: Ausência de aulas 
Entrevistado 5: Faltou mais dedicação, material, eram acomodados 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Consideraram-na Ruim: (7,7% - 1 pessoa) e Não sei: (46,2% - 6 pessoas) ambas não 

informando a razão da escolha das respostas. 

 De modo geral, a Tabela 6 apresentou que a maioria dos entrevistados dizendo que a 

educação oferecida nas escolas das antigas comunidades era ou Bom (45,2% - 42 pessoas) ou 

Razoável (32,3% - 30 pessoas). Observa-se, que mesmo com toda dificuldade já apresentada 

aqui (limitações de recursos humanos, pedagógicos, estruturais, etc.) a esperança com a 

educação escolar (por mais que esta possa não ter feito diferença na vida deles), se reflete 

quando se constata que 77,5% dos entrevistados consideraram-na Boa e Razoável. Saviani 

(1981; 2008) citando Althusser e o conceito de Aparelho Ideológico de Estado (AIE), reflete 

que a escola enquanto AIE, tratou-se de reproduzir as relações de exploração capitalista e, desta 

forma, inculcou nos estudantes a ideologia da classe dominante, estes então passam a aceitar de 

modo natural sua condição marginal. Ou seja, a educação escolar levada a cabo naquele período 

(considerando a média de 47 anos de idade dos entrevistados) não atuou de modo a criar um 
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pensamento crítico e reflexivo. Essa condição de vulnerabilidade se revela no modo como a 

educação escolar foi pensada para os reassentamentos.   

Entretanto, ficou claro que os entrevistados reconhecem a importância da escola, ainda 

que esta não oferecesse as melhores possibilidades de aprendizado. Caberia, portanto, partindo 

do conhecimento prévio desta vulnerável realidade, que as compensações sociais de UHE para 

o remanejamento de pessoas, olhasse com o devido cuidado para a escola favorecendo-a e 

fortalecendo-a. Uma escola cuja educação e proposta didático-pedagógica sejam capazes de: 

“[...] atender as necessidades contemporâneas pela incorporação de recursos tecnológicos de 

nossa época (ALVES, 2006, p. 231)”; fazer pensar, sentir, refletir, criticar, agir, aprender, “isto 

porque o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem [...]” 

(SAVIANI, 2011, p. 7); educar para libertar, para conscientizar, e não uma educação bancária  

mera reprodutora social (FREIRE, 1967; 1996; 2000; 2001).   

Os entrevistados que citaram não ter educação formal, atribuíram a isto, um significado 

de abandono, ora da própria condição na qual se encontravam marginalizados (vulneráveis - 

fora da área urbana da cidade), ora pela falta de interesse e questões de ordem pessoal. Boa 

parte dos entrevistados pensam a educação escolar como apenas ler e escrever, pois foi isso que 

a escola proporcionou para eles. Eis a razão do indicativo de saber o “bê -á-bá” (no questionário) 

como motivo preponderante da escola ser boa; ou somente pela oportunidade de aprender 

alguma coisa na escola da comunidade, mesmo sendo esta simplória. Não é este tipo de 

educação escolar que se pretende nesta pesquisa. Santos (2017, p. 77) relata que “[...] é preciso 

pensar a escola como espaço de um projeto educativo de práticas emancipatórias, e não como 

lócus do único saber aceitável [...]”. Para Libâneo (2002, p. 29) “a valorização da escola como 

instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, 

já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la 

democrática”. É necessário trabalhar a educação escolar na perspectiva de redução de riscos e 

vulnerabilidades sociais, no desenvolvimento pessoal e coletivo, na integração da soc iedade e 

reconstrução da identidade social.  

Observam-se, nas falas dos entrevistados, a empatia entre professores e comunidade, 

relação de respeito e carinho; os casos de sucesso escolar em que os estudantes avançaram nos 

estudos chegando à faculdade. Do mesmo modo, relataram também a necessidade de melhoria 

da educação rural, a alta procura por vagas, a organização da escola mesmo com as dificuldades 

vigentes. Todas as adversidades (que são vulnerabilidades) apontadas pelos moradores não 

fizeram com que diminuísse a sensação de boas recordações de suas antigas comunidades. Para 
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Libâneo (2002, p. 32) à guisa da pedagogia crítica social dos conteúdos enquanto método de 

ensino, relata que “[...] a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor 

[...]” é que tornam a experiência de ensinar/aprender significativa. Ou seja, o conhecimento é 

resultado das trocas que se estabelecem entre os diferentes ambientes (natural, social, cultural) 

e agentes (professor e aluno como mediadores).   

Neste sentido, entende-se que diante de toda essa memória individual e coletiva no 

tocante a escola, se esta ainda for suprimida nos seus preceitos fundamentais quando forem 

planejar os reassentamentos das populações (preceitos aqui entendidos como: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser), quais estratégias e ferramentas 

serão utilizadas para diminuir os riscos e vulnerabilidades que o território produz, e como  será 

possível a reconfiguração socioterritorial das comunidades deslocadas?  

Grandes empreendimentos de UHEs quando se instalam nas cidades facilmente 

constroem um espectro de melhorias no imaginário das pessoas utilizando os meios de 

comunicação (rádio, tv, internet) e, desta maneira, tornam-se inexoráveis e, em certa medida 

incontestáveis. “Nesta concepção, o ambiente é percebido como externalidade, paisagem que 

deve ser modificada e adaptada aos objetivos do projeto técnico (ZHOURI e OLIVEIRA, 2005, 

p. 53). 

Este movimento dos diversos agentes (políticos principalmente) para viabilizar a 

construção da obra, acabam atuando para dificultar (ainda mais) a chegada de políticas públicas 

que possam favorecer o local, fragilizando a comunidade. No caso de NVT, segundo relato 

informal durante a pesquisa de campo, ações da Polícia Ambiental passaram a ser mais 

ostensivas e agressivas, apreendendo materiais de pesca, aplicando multas, ou seja, deixando-

os vulneráveis economicamente. Assim, quando os negociadores do empreendimento chegam 

aos locais, fica mais fácil convencer os moradores em deixar o local, haja visto que ali já não 

tem mais sossego para trabalhar e viver. Soma-se a isso, outro fato apresentado por Zhouri e 

Oliveira (2005, p. 52) “os estudos de Impacto Ambiental e seus respectivos relatórios, via de 

regra, desqualificam o ambiente em que as barragens são projetadas e reforçam a reificação e 

invisibilidade das comunidades”.  

 Esta próxima parte do questionário, fez com que os entrevistados revirassem suas 

memórias, de tal modo que se perguntou: Qual é a sua melhor recordação da escola na antiga 

comunidade? Esta pergunta é totalmente aberta, dando espaço para que os entrevistados 

pudessem usar a imaginação para respondê-la, ou não. Desta forma, a apresentação dos dados 
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e os resultados não será feita por meio de tabela e sim, exposta sequencialmente, assentamento 

por assentamento. 

 No assentamento de Nova Engenho Velho temos as seguintes considerações acerca do 

questionamento supramencionado: 

Entrevistado 1: Datas comemorativas, São João e Santo Antônio 
Entrevistado 2: Didática da professora era boa 
Entrevistado 3: Só para as crianças ir a escola 
Entrevistado 4: Brincadeiras e subir nas árvores 
Entrevistado 5: Era de madeira pintadinha 
Entrevistado 6: Era agradável 
Entrevistado 7: Era bem simples, de madeira coberta de palha 
Entrevistado 8: Quando as crianças começaram a estudar foi ótimo, pois não 

havia escola na antiga comunidade 
Entrevistado 9: Era pequena e tinha muita gente correndo na hora da 

merenda, estudávamos até na varanda da escola 
Entrevistado 10: Ótima escola, educação ao acesso das crianças 
Entrevistado 11: Não ter violência 
Entrevistado 12: O crescimento profissional posterior de alguns 
Entrevistado 13: Recreação, reunião dos alunos 
Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando questionados acerca de qual era sua melhor recordação da antiga escola da 

comunidade, no assentamento Riacho Azul, obteve-se os seguintes pontos de vista: 

Entrevistado 1: Das brincadeiras 
Entrevistado 2: Brincadeiras da escola 
Entrevistado 3: Jogar futebol 
Entrevistado 4: Era de madeira, bem simples 
Entrevistado 5: De uma área, um banheiro azul, várias plantas bonitas 
Entrevistado 6: Era muito gostoso. Fiz vários amigos até hoje 
Entrevistado 7: Lembro da facilidade que era estudar perto 
Entrevistado 8: Só lembranças boas 
Entrevistado 9: A recreação, o aprendizado e a minha dedicação 
Dados da pesquisa (2018). 

  

Ao serem questionados em relação as melhores recordações da escola na antiga 

comunidade, os entrevistados do assentamento São Domingos deram os seguintes relatos:  

Entrevistado 1: Não tinha escola 
Entrevistado 2: Das brincadeiras e dos amigos da escola 
Entrevistado 3: Era dentro da comunidade e perto da associação de 

moradores 
Entrevistado 4: Que foi construída pela comunidade 
Entrevistado 5: Ser dentro da comunidade 
Entrevistado 6: Era dentro da comunidade 
Entrevistado 7: A escola se aproximava do trabalho das crianças 
Entrevistado 8: É porque era dentro de nossa comunidade e servia para todos 

moradores da comunidade, uns que moravam mais próximo 
Entrevistado 9: A conquista da aprendizagem das pessoas 
Entrevistado 10: Bem boa 
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Entrevistado 11: Festas de São João 
Entrevistado 12: Apesar das dificuldades, havia muito esforço para 

realização das atividades 
Dados da pesquisa (2018). 

 
Passando para os reassentamentos da margem direita, questionou-se aos entrevistados 

de Nova Vila de Teotônio a respeito de suas melhores recordações da escola na antiga 

comunidade, estes informaram as seguintes memórias: 

Entrevistado 1: Direção bem melhor 
Entrevistado 2: Era o colégio que era de primeira categoria, os professores, 

diretora 
Entrevistado 3: A união da comunidade para fazer a escola funcionar 
Entrevistado 4: A quantia de alunos maior, mais moradia e pessoas 

sobrevivendo na localidade 
Entrevistado 5: As quadrilhas 
Entrevistado 6: O fim de ano quando passava de ano tinha comemoração, dia 

dos pais, mães 
Entrevistado 7: Os professores eram muito bons, a diretora também 
Entrevistado 8: Quando nós cantava o hino 
Entrevistado 9: Da cachoeira que tinha lá, boa e bonita 
Entrevistado 10: A escola era o ponto de referência da comunidade, tinha o 

maior apreço 
Entrevistado 11: Interação com a comunidade, as festas, uma ótima relação 
Entrevistado 12: As brincadeiras, a cultura, a quadrilha 
Entrevistado 13: As festas 
Entrevistado 14: Vendia muito na cantina para os alunos 
Dados da pesquisa (2018). 

 

Ao serem questionados com relação a suas melhores recordações da escola na antiga 

comunidade, os entrevistados do reassentamento Parque dos Buritis informaram as seguintes 

lembranças: 

Entrevistado 1: Festa junina em frente a escola 
Entrevistado 2: Festas comemorativas 
Entrevistado 3: Escola próximo de casa 
Entrevistado 4: Festa de São João 
Entrevistado 5: A prática de esporte 
Entrevistado 6: Festa junina 
Entrevistado 7: Datas comemorativas 
Entrevistado 8: Gostava porque era próximo 
Entrevistado 9: Era fácil para as crianças irem para a escola 
Entrevistado 10: Era importante pois era perto de casa 
Entrevistado 11: Era bem legal 
Entrevistado 12: Jogar futsal 
Entrevistado 13: Comemorações na escola 
Entrevistado 14: Brincadeiras da escola 
Entrevistado 15: Tinha bons professores 
Entrevistado 16: Era bom, escola no nosso bairro 
Dados da pesquisa (2018). 
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Quando questionados acerca de suas melhores recordações da escola na antiga 

comunidade, os entrevistados do reassentamento Santa Rita informaram as seguintes 

lembranças: 

Entrevistado 1: A beleza da escola 
Entrevistado 2: Uma escola boa na porta de casa, chegavam cedo em casa 
meus filhos 
Entrevistado 3: Uma boa escola 
Entrevistado 4: Das brincadeiras 
Entrevistado 5: Trabalho evangélico 
Entrevistado 6: Das festas 
Entrevistado 7: Boas recordações 
Entrevistado 8: Bons tempos 
Entrevistado 9: Era de madeira e passou a ser de material 
Entrevistado 10: Bem simples 
Entrevistado 11: Era bom demais 
Entrevistado 12: Crianças que eu vi nascer e se criar por lá, já estão no ensino 

médio 
Entrevistado 13: Os dias de confraternização, uns com os outros, dia das 

mães, crianças levavam bolos e refrigerantes 
Entrevistado 14: Jogar futebol 
Entrevistado 15: Reuniões entre todos os períodos comemorativos 
Entrevistado 16: Os períodos comemorativos 
Dados da pesquisa (2018). 

Quando se inquiriu os entrevistados do reassentamento Morrinhos acerca de suas 

melhores recordações da escola na antiga comunidade, estes informaram as seguintes 

lembranças: 

Entrevistado 1: 7 de setembro e das brincadeiras 
Entrevistado 2: Do dia 7 de setembro 
Entrevistado 3: Não lembro 
Entrevistado 4: Quase não me lembro 
Entrevistado 5: O professor ensinava as crianças e estas aprendiam 
Entrevistado 6: Poucas lembranças 
Entrevistado 7: Da diversão, de estudar e encontrar os amigos 
Entrevistado 8: De nada 
Entrevistado 9: Nada 
Entrevistado 10: Não me recordo 
Entrevistado 11: Era de madeira, sem pintura 
Entrevistado 12: Nada de ruim 
Entrevistado 13: Datas comemorativas 
Dados da pesquisa (2018). 

 

Destacam-se nas falas dos entrevistados as mais diversificadas lembranças que podem 

ser divididas em 3 categorias: uma de ordem simbólica (comemorações, brincadeiras, lazer, 

proximidade com o rio); uma de ordem estrutural/física (a estrutura física das escolas, a 

proximidade e presença da escola na comunidade); outra de ordem pedagógica (abordagem 

didática da professora). Essas representações, apresentam passagens de um tempo em que as 

coisas pareciam correr num fluxo conhecido e de aparente calmaria, tranquilidade e paz. Ao 
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terem essas características sociais apagadas em função da remoção da comunidade, cria-se para 

estes indivíduos uma barreira difícil de ser transposta, caso as condições basilares necessárias 

não sejam oferecidas. Para Lefebvre (2000, p. 262) “o espaço, de início vazio, depois 

preenchido por uma vida social e por ela modificado, depende dessa hipótese de uma ‘pureza’ 

inicial, identificável como ‘natureza’, como ponto zero da realidade humana”.    

A escola foi retratada como um espaço de lazer, de encontro, um local em que as pessoas 

eram transformadas. Contudo, escolas despreparadas, tanto profissionalmente quanto 

estruturalmente, tendem a reproduzir o sistema social vigente (com extrema disparidade entre 

ricos e pobres), de tal modo que a desigualdade entre as classes finda por ser legitimada, 

fortalecida e colocada como algo que deva ser aceito, sem discussões (SAVIANI, 1981; 2008). 

Ainda assim, mesmo de modo difuso e contraditório, as camadas pobres/dominadas da 

população entendiam que ingressar na escola era algo útil para superação das vicissitudes 

objetivas de suas vidas. 

 Percebe-se nas argumentações dos entrevistados de Riacho Azul (1, 2, 3 e 9) que as 

melhores recordações estão vinculadas principalmente ao aspecto lúdico vivenciado na escola, 

sendo este ligado interdisciplinarmente ao processo de ensino e aprendizagem. Para os 

entrevistados 4 e 5 as lembranças são alusivas ao aspecto estrutural da escola, denotando um 

ambiente amigável e acolhedor. Os entrevistados 6, 7 e 8 relatam as amizades que fizeram, a 

proximidade física da escola na comunidade. Uma escola que vise a formação cidadã e, 

sobretudo uma formação humanizadora, deve deixar de lado os paradigmas que a constituíram 

no decorrer dos anos (discriminatório, excludente e segregador), ou seja, de boa formação para 

uma minoria privilegiada e má formação para uma maioria excluída e oprimida. O ato de educar 

é um ato político. É necessário que se afaste da escola o viés ideológico de que não existe 

exploração entre as classes sociais e que a educação é praticada com as mesmas chances e 

qualidade para todos. Basta que se olhe de frente a realidade cruel que as classes menos 

favorecidas passam no tocante a educação, e facilmente se perceberá os retrocessos 

avassaladores causados por este tipo de postura da escola (FREIRE, 2001). 

 Destacam-se do discurso dos entrevistados de São Domingos (3, 5, 6 e 8) que a melhor 

lembrança estava na proximidade física da escola com a comunidade e como isso era bom para 

eles. Para os entrevistados 2 e 11 as melhores recordações são dos amigos e das festas em datas 

comemorativas que faziam na escola. Outro ponto de destaque nos discursos é a escola ter sido 

construída pela própria comunidade, segundo o entrevistado 4. No entanto, o entrevistado 1 

disse não haver escola na sua comunidade, portanto, não moravam no mesmo local. Vale 
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destacar na fala do entrevistado 7, o “trabalho das crianças”, ou seja,  havia participação efetiva 

dos pais nos trabalhos escolares desenvolvidos pelos estudantes. Os entrevistados 9 e 12 

apontam como melhor recordação a obtenção do aprendizado ainda que este fosse fruto de 

muitas dificuldades. A sua presença física dentro da comunidade está ainda muito evidenciada 

como fato essencial, na medida em que esta preparava os estudantes para aprender a lidar com 

a realidade vivenciada pela comunidade. No entender de Esteban (2007, p. 14) “a permanência 

dos sujeitos que fracassam na escola expressa a possibilidade e o desejo de produção de outros 

resultados; expõe a insuficiência de uma escolarização pautada na homogeneidade de processos 

e resultados [...]”.  

Percebe-se nas falas dos entrevistados de Nova Vila de Teotônio (5, 6, 11, 12 e 13) a 

recordação voltada para as datas comemorativas e festivas que envolviam a escola e 

comunidade, evidenciando que a comunidade era bastante ligada por meio destes eventos 

culturais e vive até hoje no imaginário dos moradores. Para os entrevistados 1, 2 e 7 o que os 

fizeram lembrar da escola foi o fator humano que compunha a escola (os professores, a 

diretora), revelando a proximidade e afinidade entre escola e comunidade. Os entrevistados 3 e 

10 reforçam que havia união da comunidade para o bom funcionamento da escola e, esta era a 

referência e o ponto de encontro dos moradores. Embutido no discurso dos entrevistados 4 e 14 

está a memória do quantitativo de estudantes e pessoas morando na vila e frequentando a escola, 

o que se convertia numa economia mais ativa e melhores condições de vida. Lembraram 

também da beleza do Rio Madeira, retratada na Cachoeira do Teotônio que também fornecia 

enorme quantidade de pescado e ponto turístico da região. Revelam também o período 

(provavelmente nos anos 80 do século passado) resquícios de uma educação militar e 

tradicional em que os estudantes ficavam perfilados e cantavam o Hino Nacional na escola 

todas as manhãs. Essas relações compartilhadas pelos entrevistados em que a escola e o Rio 

permeiam todo o processo de convívio social é que define o território, ou seja, são as relações 

sociais projetadas no espaço do que propriamente o espaço concreto (SOUZA, 2000). 

 Revelam-se nos discursos dos entrevistados do assentamento Parque dos Buritis (1, 2, 

4, 6, 7 e 13) a presença das memórias referentes aos dias festivos que ocorriam na escola, dos 

quais o maior destaque para as festividades juninas. Para os entrevistados 3, 8, 9, 10 e 16 o que 

mais se recordam é da presença da escola no bairro. Os entrevistados 5, 12 e 14 se lembram das 

atividades recreativas, esportivas e de lazer que havia na escola do bairro. O entrevistado 11 

relata que era bem legal, enquanto o entrevistado 15 se recordou da boa qualidade dos 

professores. Nos relatos é possível observar que a escola é vista como importante primeiramente 
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pela sua presença física e também pelos festejos sazonais. Entretanto, percebe-se que a 

contribuição elementar da escola deve ser a formação de indivíduos críticos e reflexivos, 

capazes de entender as lutas de classes (na sociedade e na dimensão escolar) para romper os 

elos de dominação e poder usufruir dos bens de consumo. Os discursos dos entrevistados estão 

carregados de questões simbólicas, como eventos culturais e festivos voltados principalmente 

para a cultura nordestina. Não houve menção das manifestações da cultura e folclore local de 

origem indígena e ribeirinha, demonstrando que o assentamento é composto por indivíduos 

migrantes da região nordeste do país.  

Observa-se nas falas dos entrevistados de Santa Rita (2, 3, 7, 8 e 11) que as boas 

recordações da escola estão relacionadas com a qualidade da escola, revelando um ambiente 

escolar aprazível. Os entrevistados 6, 13, 15 e 16 lembram-se da escola pelas comemorações 

que, segundo eles eram vários períodos do ano. Para os entrevistados 1, 9 e 10 as memórias são 

da estrutura da escola: que era simples, bela, de madeira e que passou a ser de alvenaria. Os 

entrevistados 4 e 14 mencionaram a questão da recreação e do esporte na escola. Já o 

entrevistado 5 disse se lembrar do trabalho de cunho religioso que havia na escola, enquanto o 

entrevistado 12 se recorda dos avanços na aprendizagem de alguns estudantes que progrediram 

no ensino formal em função da escola na comunidade. Para Fernandes (2005, p. 2) “as relações 

são construídas para transformar os territórios [...] as relações sociais e os territórios são espaços 

geográficos e políticos, onde os sujeitos sociais executam seus projetos de vida para  o 

desenvolvimento.” 

 Encontra-se no discurso dos entrevistados de Morrinhos (3, 4, 6, 8, 9 e 10) um vazio 

sobre o que dizer acerca de boas recordações da escola, tendo em vista o próprio argumento 

destes em dizer que não se lembra de nada. Isso revela que a falta de acesso à escola fez com 

que esta não tivesse significado na vida deles, não contribuiu na formação, tampouco auxiliou 

em suas vidas. Desta forma, acredita-se que as obrigações do cotidiano tomaram o tempo que 

eles deveriam ter passado na escola, ou seja, tiveram que trabalhar desde cedo, tornando-se uma 

“simples máquina, fisicamente destroçada e espiritualmente animalizada, para produzir riqueza 

alheia”, conforme afirmou Marx (1974, p. 98). Entretanto, Fernandes 2007) defende que 

enquanto dimensão territorial a educação é fundamental, pois é um elemento essencial para o 

desenvolvimento dos territórios. Os entrevistados 1, 2 e 13 têm boas recordações das datas 

festivas, em especial o dia da independência do Brasil. Para os entrevistados 5 e 7 as lembranças 

boas tem relação com o aprendizado, com as amizades, as brincadeiras. O entrevistado 11 
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rememorou a estrutura da escola, sem pintura e feita de madeira, enquanto o entrevistado 12 

disse não ter lembranças ruins da escola (nem quis citar as boas).  

Acredita-se e, se está convencido que a falta de acesso aos saberes sistematizados da 

educação escolar primeiramente criam risco e vulnerabilidade, segundo ela pode auxiliar na 

reconfiguração socioterritorial por alguns fatores: pelo entendimento do indivíduo com o 

espaço, pelas interações indivíduo x ambiente x indivíduo, pelo favorecimento em (re)conhecer 

seu papel enquanto sujeito no seu território, e pelas competências que ele adquire no âmbito 

escolar de modo a atuar com consciência em relação ao seu espaço social.  

Como síntese desta segunda parte da análise e discussão dos resultados, pode -se 

apresentar que: 1) 94,6% dos entrevistados indicaram frequentar a escola quando em idade 

escolar, com o mesmo percentual indicando ter nenhum estudante fora da escola; 2) apenas 9 

dos 93 entrevistados (9,7%) disseram não ter escola em suas antigas comunidades; 3) Em 60,2% 

das antigas comunidades não tinha PNE; 4) a educação escolar foi considerada boa por 45,2% 

dos entrevistados;  e 5) as recordações mais apontadas foram as relacionadas aos períodos 

festivos da escola, das atividades lúdicas e recreativas, da importância da escola ser dentro da 

comunidade, e para os estudantes aprenderem ler e escrever. Essas situações revelam que havia 

a existência prévia de risco e vulnerabilidade para as comunidades e, isso consequentemente 

levará essas pessoas a exposição de maiores e mais agressivas vulnerabilidades sociais em 

função das novas condições socioterritoriais. 

Para começar o desfecho deste tópico, uma análise crítica que pode ser feita acerca da 

estrutura escolar embute outros inúmeros problemas além dos elencados até o momento. O 

cotidiano da Escola é cercado de fragilidades, por vezes são turmas multisseriadas; escolas 

apenas para o primeiro seguimento do ensino fundamental; a estrutura da escola é precária, tem 

poucos professores, os profissionais tem que desempenhar várias atividades além da sala de 

aula; persiste a falta de transporte prejudicando o ano letivo; o número de moradores nos 

assentamentos vem diminuindo colocando em xeque a permanência e justificativa da escola na 

comunidade; não existe espaço adequado para o desenvolvimento de atividades lúdicas e  de 

educação física; em alguns casos faltam merenda escolar para os estudantes; não há manutenção 

da escola e, sobretudo, em alguns locais apresentam subaproveitamento do espaço da Escola. 

Em consonância com o pensamento de Freire (2001, p. 9) “se os seres humanos fossem 

puramente determinados e não seres ‘programados para aprender’ não haveria por que, na 

prática educativa, apelarmos para a capacidade crítica do educando. Não havia por que falar em 

educação para a decisão, para a libertação”.  
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Diante de tantas mudanças (territoriais, materiais, simbólicas, sociais) que os 

reassentados terão que enfrentar e vem enfrentando, principalmente os novos papeis sociais que 

terão de desempenhar (em que pescadores deixam de pescar por conta da insuficiência de peixes 

no rio que antes era abundante, agricultores que deixam de plantar em razão da terra não ser 

mais tão boa para o plantio) entende-se que caso não haja esforços efetivos e políticas públicas 

para o enfrentamento desta nova realidade, essas comunidades tendem a sucumbir à pobreza 

(de recursos naturais e materiais) e pela nostalgia (retratada nas faces de aparência triste) por 

estarem morando num território não compatível com suas habilidades. No entender de Bauman 

(2007, p. 10) “é o momento de perguntar como essas mudanças modificam o espectro de 

desafios que homens e mulheres encontram em seus objetivos individuais e portanto, 

obliquamente, como influenciam a maneira como estes tendem a viver suas vidas”.  

 Circunscreve-se neste ponto, certos de pensar que não existe uma certeza peremptória 

que possa encerrar os debates, dá-los por esclarecidos, mas sim, reconhecendo com 

responsabilidade e baseando-se nos referenciais até aqui levantados, busca-se antes de mais 

nada, apontar diretrizes aos leitores desta pesquisa. Algumas conclusões (ainda que precárias e 

parciais) até aqui expostas acerca do dilema dos deslocamentos compulsórios, a relação do 

indivíduo com o território e os aspectos de vida vivida, o modo como essas comunidades 

estavam em risco e vulnerabilidade, como a educação escolar pode auxiliar na reconfiguração 

socioterritorial dos reassentados, foram criadas com respaldo em amplo referencial teórico, 

parte desta Tese. Até o final das análises, espera-se ter esclarecido todos os pontos e 

comprovado a hipótese desta pesquisa. 

 

6.3 Parte 3: informações sobre a educação escolar no reassentamento  

 A terceira parte da descrição dos resultados investigou como é/está a educação nos 

reassentamentos; a relevância atual da escola para a comunidade; de que maneira os projetos 

de implantação dos reassentamentos feito pela SAE entende o papel da escola para a 

comunidade e; em que medida isso vem contribuindo para a negação deste novo território 

colocando em risco a reconfiguração socioterritorial dos reassentados.    

 Desta forma, o primeiro questionamento verificou como está a condição das estradas 

que dão acesso ao reassentamento e permite a entrada do transporte escolar. Como esta pergunta 

teve caráter quantitativo e qualitativo, as opções de resposta foram: a) Ótimo, b) Bom, c) 

Razoável, d) Ruim, e) Não sei. Caso quisessem, poderiam complementar a resposta, explicando 

a razão da escolha da alternativa.  
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Tabela 7 – Percentual de respostas entre assentamento x Qualidade das estradas 

 Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei Total 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem - - - 13 - 13 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem - - 2 7 - 9 

% 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem - - - 8 4 12 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100% 

NVT Contagem - 1 5 8 - 14 

% 0,0% 7,1% 35,7% 57,1% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem - - - - 16 16 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

Santa Rita Contagem 1 7 6 2 - 16 

% 6,3% 43,8% 37,5% 12,5% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem - 4 3 5 1 13 

% 0,0% 30,8% 23,1% 38,5% 7,7% 100% 

Total Contagem 1 12 16 43 21 93 

% 1,1% 12,9% 17,2% 46,2% 22,6% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Analisando a Tabela 7 observa-se nos reassentamentos da margem esquerda que apenas 

em RAZ, houve indicação da alternativa Razoável (22,2% - 2 pessoas), entretanto, percebe-se 

uma convergência de respostas na opção Ruim (NEV – 100%; RAZ – 77,8%; SDO – 66,7%). 

Neste último reassentamento, 4 pessoas (33,3%) preferiram não opinar sobre a condição das 

estradas. Para justificar este alto índice de respostas numa só alternativa, apresenta-se abaixo, 

os motivos apontados pelos entrevistados destas localidades.  

Entrevistado 1 [NEV]: Porque a estrada está com água 
Entrevistado 2 [NEV]: Não tem ônibus e a estrada com muita água 
Entrevistado 3 [NEV]: Estrada com muita água 
Entrevistado 4 [NEV]: Acaba com o carro 
Entrevistado 5 [NEV]: Alagamentos e buracos 
Entrevistado 6 [NEV]: Está alagado. Todos os anos o mesmo problema 
Entrevistado 7 [NEV]: Buracos, não tem manutenção 
Entrevistado 8 [NEV]: Péssimas condições da estrada 
Entrevistado 1 [RAZ]: Água na estrada 
Entrevistado 2 [RAZ]: Porque a estrada está com água 
Entrevistado 3 [RAZ]: Não tá boa as estradas 
Entrevistado 4 [RAZ]: Quando os ônibus não vem 
Entrevistado 5 [RAZ]: Muito ruim, sem manutenção 
Entrevistado 6 [RAZ]: Vamos quase chorando pra cidade de tão ruim 
Entrevistado 7 [RAZ]: Péssimas condições da estrada 
Entrevistado 1 [SDO]: Água na estrada 
Entrevistado 2 [SDO]: Difícil acesso, muitas faltas dos ônibus 
Entrevistado 3 [SDO]: Estrada sem manutenção 
Dados da pesquisa (2018). 



111 
 

 
 

 

 Por meio da análise do conteúdo encontrado no discurso dos entrevistados, pode-se 

verificar a situação de vulnerabilidade e o sofrimento que essas pessoas vêm enfrentando. Ao 

que tudo indica, pouco ou nenhuma atenção tem sido dada pelo Poder Público Municipal ou 

responsável pela conservação desta via de ligação dos reassentamentos com a cidade. Para se 

ter ideia do estado em que as estradas estavam, quando aplicou-se o questionário o acesso 

principal aos reassentamentos da margem esquerda estava completamente alagado. Na tentativa 

de chegar nessas localidades por esta via, o carro em que estavam os entrevistadores por pouco 

não ficou submerso. Para legitimar os relatos dos moradores, exibir-se-á a Figura 7 seguir. 

 

Figura 7 – Foto do Principal Acesso ao Reassentamento NEV 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor durante pesquisa de campo (2018).  

 O compromisso firmado pelo consórcio construtor da UHE Santo Antônio no que tange 

ao remanejamento de pessoas, previu uma série de medidas para assegurar a reposição da 

atividade produtiva e econômica, qualidade no reassentamento e acompanhamento das famílias 

e (sempre que possível) melhorias nas condições de vida (SAE, 2008). No referido documento 

aparece o tempo utilizado para acompanhar a reinserção social, estipulado em 2 anos a contar 

da realocação, depois disso é por conta própria. Veja-se o exemplo de ocupação do território da 

comunidade da antiga Vila de Teotônio (elevada a categoria de vila desde 1759); o tempo médio 

de residência registrado foi de 14 anos de ocupação (SAE, 2008) por chefe de família 

identificado no Plano Básico Ambiental. Durante a coleta de dados em campo, verificou-se que 

nesta localidade existe um grande número de residências abandonadas/fechadas, inclusive as 

casas onde deveriam ter assistência social, associação de moradores, etc. Ou seja, tamanha 

vulnerabilidade que 2 anos de acompanhamento não são suficientes para que haja uma efetiva 
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reconfiguração socioterritorial, sendo que estes moradores já residiam em média por 14 anos 

na antiga vila.   

Voltando a análise da Tabela 7 observa-se que nos reassentamentos da margem direita, 

no PBU houve 100% de pessoas indicando a alternativa Não sei, sem informar qualquer motivo 

da resposta. Entende-se, que isto pode ter ocorrido por duas razões: 1) o reassentamento é 

urbano de modo que fica as margens da Rodovia Federal BR-364 (que se encontrava em 

perfeitas condições de trafegabilidade); 2) o transporte escolar não vai ao reassentamento para 

buscar os estudantes (pois estão dentro da cidade).  

O que motivou as respostas dos entrevistados no reassentamento NVT (conforme Tabela 

7) aprecia-se a seguir: 

Entrevistado 1: A estrada não ajuda 
Entrevistado 2: Estrada péssima 
Entrevistado 3: Os ônibus quebram por conta da estrada ruim 
Entrevistado 4: Por conta dos 13 quilômetros a mais que aumentaram da 

estrada 
Entrevistado 5: Muito ruim a estrada 
Entrevistado 6: Distância, perigo, queda de árvore na pista 
Entrevistado 7: Por ser longe e difícil vir 
Entrevistado 8: A estrada está ruim 
Entrevistado 9: Durante o inverno a estrada fica em péssimas condições, 

muitos quilômetros 
Entrevistado 10: Estrada com muitos buracos, falta de manutenção 
Entrevistado 11: Por causa das péssimas condições da estrada 
Entrevistado 12: Aumento dos quilômetros e estrada de péssima qualidade 
Dados da pesquisa (2018). 

 

 Não bastasse a situação apresentada anteriormente acerca da comunidade NVT, após o 

enchimento do reservatório da UHE Santo Antônio, os moradores foram reassentados distantes 

13 quilômetros a mais do ponto em que existia a antiga Vila. Este súbito aumento do percurso 

para chegar a localidade vem afastando os turistas, dificultando o escoamento de qualquer 

eventual produção agrícola, complicando o acesso do transporte escolar e demais transportes 

terrestres (segundo relato dos entrevistados), pois tornou-se a única forma de acesso dos 

moradores que antes tinham a via fluvial (mais utilizada por conta da maior parte dos moradores 

serem pescadores e possuírem barcos). Atualmente em função deste trajeto ser possível somente 

via terrestre, forçou os moradores desta localidade a: ou comprar um transporte próprio (carro 

ou moto) ou pagar cerca de R$ 150,00 (valor cobrado pelo transporte de ida e volta até a cidade, 

segundo moradores). Para Fearnside (2019) os impactos sociais de empreendimentos de UHE 

tendem a serem subestimados, em contrapartida, os benefícios são sistematicamente 

superestimados.  
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 Nos reassentamentos SRI e MOR os resultados da Tabela7 de ambos os reassentamentos 

demonstram que mesmo gozando de uma única estrada de acesso, convivendo próximos, 

dividindo atualmente a mesma escola, os pontos de vista são bem diferentes. Fica mais evidente 

quando se vislumbra os motivos apresentados pelos entrevistados destas localidades.   

Entrevistado 1 [SRI]: O acesso é bom 
Entrevistado 2 [SRI]: Boa, porém tem greve 
Entrevistado 3 [SRI]: No inverno fica ruim 
Entrevistado 4 [SRI]: Tem tempo que tá boa, tem tempo que tá ruim 
Entrevistado 5 [SRI]: Estrada boa 
Entrevistado 6 [SRI]: Quero que seja melhor 
Entrevistado 7 [SRI]: Ônibus quebram muito 
Entrevistado 8 [SRI]: Faltam muitas vezes, ainda não vieram buscar os 

alunos 
Entrevistado 1 [MOR]: Falta de maquinário para arrumar a estrada 
Entrevistado 2 [MOR]: Começaram a arrumar, mas ainda tem parte ruim 
Entrevistado 3 [MOR]: Estrada mal conservada 
Entrevistado 4 [MOR]: Estrada com muito buraco 
Entrevistado 5 [MOR]: Todo ano a Semagric arruma 
Entrevistado 6 [MOR]: A empresa não cumpre com os pagamentos dos 

funcionários 
Entrevistado 7 [MOR]: Estrada tem bastante buraco 
Dados da pesquisa (2018). 

 

 Por meio do discurso dos reassentados, percebe-se que para uma mesma estrada existem 

várias ponderações. Num momento afirmam ser ótima, em seguida dizem não ser bem assim. 

Depois alegam não ter conservação, logo após asseguram ter manutenção periódica. Exemplos 

clássicos das contradições da sociedade. Pensem agora, como estas dissonâncias podem afetar 

a reconfiguração socioterritorial, na perspectiva de unidade e pertencimento da comunidade. O 

fato é que a harmonia está comprometida, os conflitos internos e a luta por interesses pessoais 

tendem a se sobrepor as demandas comunitárias, como uma estrada que permita o acesso e o 

escoamento da produção agrícola e uma escola de qualidade para todos.  Fearnside (2019) 

assegura que esses projetos de UHE não trazem ou fazem pouco para melhorar a vida das 

pessoas que vivem próximas aos empreendimentos. No entender de Mauss (1974, p. 241) “para 

que os homens se aglomerem, em vez de viverem dispersos, não basta que o clima ou  a 

configuração do solo os convide; é também preciso que sua organização moral, jurídica e 

religiosa permita a sua vida em aglomerado”. Neste sentido, a educação escolar se revela ainda 

mais importante, em função das mudanças que pode causar no espaço em que está inserida. 

 A somatória total, para encerrar a análise da Tabela 7, sinaliza que parte dos 

entrevistados acham as estradas de acesso aos reassentamentos Ruim (43 pessoas), 

configurando um grande risco para o reassentamento. Considerando o discurso dos 

entrevistados, o que se percebe são indícios de que as coisas não melhorarão, pois a tendência 
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nesses casos é de que as estradas piorem em função do tempo, porque quanto mais tempo se 

passa, com menos responsabilidade a empresa ficará (conforme apresentou-se anteriormente, a 

responsabilidade da empresa são 2 anos após a realocação das comunidades) e mais desgastados 

e conformados estarão os moradores com os reassentamentos. Em contrapartida, estão aqueles 

que acham a estrada boa (12 pessoas). Aqui, revela-se que parte dos entrevistados dispõem de 

transporte próprio para sair do reassentamento e/ou este se encontra atualmente mais próximo 

da cidade a ponto de a qualidade da estrada não interferir significativamente no deslocamento 

e acesso até a capital. Essas contradições que agora fazem parte desse novo desenho social ao 

qual foram submetidos compulsoriamente as comunidades afetadas pela UHE Santo Antônio, 

demonstram “[...] de forma cada vez mais intensa a necessidade de sua superação” (SAVIANI, 

2011, p. 8). 

 Torna-se a focar mais especificamente na escola do reassentamento, sondando junto aos 

entrevistados quem (entidade) havia construído a escola da localidade. As alternativas de 

resposta para este questionamento foram: a) Pela Santo Antônio Energia (SAE), b) Pela 

Associação de Moradores da própria Comunidade (AMC), c) Pela Prefeitura Municipal (PPM), 

d) Pelo Governo Estadual (PGE), e) Não sei (NS).  

Tabela 8 – Percentual de respostas entre Assentamento x Quem construiu a escola 

 SAE PPM PGE NS Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 13 - - - 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 - - - 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 2 - - 10 12 

% em Assent 16,7% 0,0% 0,0% 83,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 14 - - - 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem - 7 9 - 16 

% em Assent 0,0% 43,8% 56,3% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 16 - - - 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 13 - - - 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Total Contagem 67 7 9 10 93 

% em Assent 72,0% 7,5% 9,7% 10,8% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Percebe-se explorando a Tabela 8 primeiramente, que a opção AMC não aparece na 

tabela, a razão disso foi por conta dos entrevistados não a mencionar, assim o programa 
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estatístico utilizado na análise desconsiderou a alternativa. Evidencia-se que nos 

reassentamentos da margem esquerda NEV e RAZ existe 100% das pessoas informando a 

opção SAE. Apenas em SDO não houve este percentual em virtude de não ter escola na 

localidade, desta maneira, os dois entrevistados que responderam SAE, estão se referindo a 

outra escola, muito provavelmente a de RAZ que é mais próxima.   

 Nos reassentamentos da margem direita NVT, SRI e MOR, da mesma maneira que 

ocorreu nos anteriores, teve a indicação de 100% das pessoas indicando a SAE. Já em PBU, o 

cenário é bem diferente: PPM (43,8% - 7 pessoas) e, PGE (56,3% - 9 pessoas). Neste 

reassentamento, como dito no decorrer da análise dos resultados, se trata de perímetro urbano, 

sendo assim, já existia escola e, estas foram construídas de fato pelo Poder Público Municipal 

e Estadual.  

 Desta forma, os resultados totais da Tabela 8 apresentam, evidentemente, as abstenções 

do reassentamento SDO (NS – 10,8%), os dados de PBU revelados no parágrafo anterior e, os 

demais indicando a alternativa SAE (72% - 67 pessoas). O que se entende disso é o fato do 

consórcio construtor da UHE ter construído somente 5 escolas, das quais atualmente só 

funcionam 4 (NEV, RAZ, NVT e SRI) e destas, apenas 2 estavam acompanhando o calendário 

letivo quase sem atrasos (NVT e SRI, segundo constatação e relatos dos entrevistados durante 

pesquisa de campo). Ou seja, pode-se entender que nos reassentamentos os riscos e 

vulnerabilidades (ao menos no que concerne à educação escolar) não são mitigados pois não há 

a presença da escola em todos os assentamentos, desconsiderando a importância da educação 

escolar para a reconfiguração dos reassentados, enfim, aspectos que desprezados, podem criar 

um ambiente não compatível com os reassentados. 

 De acordo com o Plano Municipal de Educação (PME, 2015, p. 76) é de fundamental 

importância a atenção especial por parte do poder público competente, na concepção de 

políticas públicas e destinação de recursos financeiros para o desenvolvimento das estruturas 

física e pedagogicamente das escolas no meio rural. “Ainda é muito arraigado nos gestores 

públicos o imaginário sobre a inferioridade do espaço rural, destinando a ele o que sobra no 

espaço urbano [...] não só quanto ao mobiliário para as escolas do campo, mas também em 

relação aos meios de transporte”. Ao não terem um referencial de qualidade para a implantação 

das escolas nos reassentamentos, os construtores das barragens podem abster-se de atribuir à 

escola algumas responsabilidades, ignorando sua importância enquanto agente socializador. 

Freire (2001, p. 8) menciona que “não podemos esquecer que a escola também faz parte da 

sociedade”.   
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 Prossegue-se na análise, inquirindo os entrevistados acerca da manutenção financeira 

da escola, de modo que se perguntou: A escola do reassentamento é mantida por quem? As 

opções de resposta, foram as mesmas da Tabela 8, incluindo-se a alternativa: f) Outros. Caso 

aconteça novamente de uma alternativa não ser indicada sequer uma vez, esta deixará de 

aparecer como opção na tabela, pois o software estatístico não o processará. 

Tabela 9 – Percentual de respostas entre Assentamento x Quem mantém a escola 

 PPM PGE NS Outros Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 13 - - - 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 6 - 3 - 9 

% em Assent 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem - - 11 1 12 

% em Assent 0,0% 0,0% 91,7% 8,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 14 - - - 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 7 9 - - 16 

% em Assent 43,8% 56,3% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 14 - 2 - 16 

% em Assent 87,5% 0,0% 12,5% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 3 - 6 4 13 

% em Assent 23,1% 0,0% 46,2% 30,8% 100% 

Total Contagem 56 9 22 5 93 

% em Assent 61,3% 9,7% 23,7% 5,4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 A princípio foram apresentadas 6 opções de resposta, contudo conforme a Tabela 9 

exibe, visualiza-se apenas 4, ou seja, as opções SAE e AMC não teve nenhuma indicação. 

Percebe-se que em NEV, houve 100% de respostas na alternativa PPM (13 pessoas). Em RAZ, 

os percentuais foram: PPM (66,7% - 6 pessoas) e NS (33,3% - 3 pessoas). Em SDO, por razões 

já apresentadas, as respostas foram: NS (91,7% - 11 pessoas) e Outros (8,3% - 1 pessoa). No 

caso desta última alternativa, foi explicado aos entrevistados o que esta significava: poderia ser 

a ajuda particular de um morador (financeira ou de mão-de-obra), a doação feita por um 

comerciante (financeira ou alimentícia) enfim, que fugisse das opções apresentadas. 

 Nos reassentamentos da margem direita, em NVT obteve-se 100% das respostas na 

alternativa PPM. No reassentamento PBU foram: PPM (43,8% - 7 pessoas) e PGE (56,3% - 9 

pessoas). Em SRI os resultados foram: PPM (87,5% - 14 pessoas) e NS (12,5% - 2 pessoas). 

No reassentamento MOR foi o local onde teve maior distribuição entre as alternativas: PPM 

(23,1% - 3 pessoas), NS (46,2% - 6 pessoas) e, Outros (30,8% - 4 pessoas). Apesar do aparente 
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desconhecimento das questões educacionais, no Plano Básico Ambiental (SAE, 2008) por 

diversas vezes é mencionado a participação efetiva das comunidades afetadas na negociação e 

tomada de decisões, tornando o processo participativo, claro e didático. Para Bermann (2007, 

p. 10) “as empresas e o governo deverão respeitar os direitos das populações atingidas, não se 

utilizando do uso de pressão ou coação, para forçar as famílias a saírem das terras ou aceitarem 

as negociações”. Refere-se a assegurar que os direitos das comunidades deslocadas 

compulsoriamente, visando sua reconfiguração socioterritorial e a reconstrução das suas 

condições de vida em patamares no mínimo iguais aos anteriores. 

 Os números totais da Tabela 9 revelam que as escolas são predominantemente mantidas 

pela Prefeitura Municipal. Somente em PBU há relatos de que tem escola mantida pelo Governo 

do Estado e, pouco mais de 5% dos entrevistados disseram que existem outras  fontes de 

financiamento não convencionais que ajudam a manter a escola funcionando. Percebeu-se esta 

possibilidade de outros financiamentos durante a pesquisa de campo em NVT, em razão de 

diversos populares comentarem que os pais dos estudantes da antiga Vila de Teotônio, por 

terem melhores condições econômicas na época, não mediam esforços para que os filhos 

tivessem uma escola de qualidade. Diziam que havendo uma urgência na compra de qualquer 

que fosse o material (didático, pedagógico, esportivo, alimentício) os moradores se reuniam e 

adquiriam-no para a escola.   

 Reitera-se o convencimento deste autor que a educação escolar pode auxiliar na 

reconfiguração socioterritorial, apesar desta crença parecer ingênua e até mesmo romântica em 

pensar que a educação escolar pode reduzir os riscos e vulnerabilidades, compensar e reparar 

décadas de atrasos e possibilitar a reconfiguração socioterritorial dessas comunidades é 

necessário apresentar os limites que a escola tem, haja visto que as deficiências sociais são  de 

diversas ordens, tais como: nutricional, econômica, motora, psicológica, entre outras. Saviani 

(1981; 2008) expõe argumento contrário à responsabilização da escola por todo tipo de 

compensação social, tendo em vista que as próprias questões de cunho ex clusivamente 

educacionais são deixadas de lado por vezes para atender demandas de outra ordem, tornando 

os processos pedagógicos nulos do ponto de vista educacional.   

 Buscando melhor entender o que essas pessoas anseiam atualmente, para enfrentar esta 

nova realidade na qual foram inseridos compulsoriamente, perguntou-se acerca da necessidade 

de cursos de formação profissional para os moradores. Como resposta poderiam informar 

primeiramente: A) Sim, é necessário; B) Não é necessário; C) Não sei. Em seguida, caso optasse 

pela resposta “A”, tinha as seguintes opções para indicar: 1) Agricultura, 2) Saúde, 3) Pesca, 4) 



118 
 

 
 

Clima, 5) Outros. Se, a resposta fosse “B”, poderia descrever o motivo. Desta forma, primeiro 

se apresentará uma tabela com as respostas “A”, “B” e “C”, em seguida um novo quadro com 

as demais alternativas complementares.  

Tabela 10 - Tabulação cruzada Assentamento x Necessidade de cursos profissionalizantes 

 Sim Não Não sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 13 - - 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 - - 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 12 - - 12 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 12 2 - 14 

% em Assent 85,7% 14,3% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 9 - 7 16 

% em Assent 56,3% 0,0% 43,8% 100% 

Santa Rita Contagem 16 - - 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 12 1 - 13 

% em Assent 92,3% 7,7% 0,0% 100% 

Total Contagem 83 3 7 93 

% em Assent 89,2% 3,2% 7,5% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Por meio da Tabela 10 é possível identificar que nos reassentamentos da margem 

esquerda houve unanimidade (100%) dos entrevistados assegurando que Sim, é necessário a 

oferta de cursos profissionalizantes para os moradores. Ou seja, pela evidente situação de 

vulnerabilidade, existe a demanda por educação escolar profissionalizante nos reassentamentos. 

Percebe-se que os entrevistados enxergam o seu entorno diferente daquele ao qual estavam 

acostumados. A sugestão de quais cursos seriam os mais adequados para atendê-los, estará no 

quadro logo em seguida. Antes disso, prossegue-se com a análise dos reassentamentos da 

margem direita, destacando a manifestação de 3 pessoas (2 em NVT, 1 em MOR) atestando 

que Não é necessário a oferta de cursos para os moradores enfrentarem a nova realidade. Os 

entrevistados de NVT que deram esta resposta, ambos alegaram que o motivo seria “Pelo 

número de pessoas ser pouco na comun idade”, deixando claro a situação de risco do 

reassentamento ao não ser compatível com as pessoas que nele residem, são negados enquanto 

território e espaço social. As opções de curso mencionadas por todos os entrevistados estão no 

quadro a seguir. 
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Quadro 4 – Percentual e quais cursos profissionalizantes foram indicados 

Assentamentos 
Agricultura Saúde Pesca Clima Outros 

Não 

sei 

Nova Engenho Velho 5 2 5 - 7 - 

Riacho Azul 4 5 - - 5 - 

São Domingos 8 4 7 2 2 - 

Nova Vila de Teotônio 3 5 1 - 8 - 

Parque dos Buritis - 6 - - 5 7 

Santa Rita 10 7 5 2 6 - 

Morrinhos 9 6 3 2 6 - 

Contagem das respostas 39 35 21 6 39 7 

% do Total de respostas 26,5% 23,8% 14,3% 4,1% 26,5% 4,8% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Inicia-se a análise do Quadro 4 explicando a razão de não ter os percentuais por curso e 

localidade. Devido a possibilidade de indicar mais de uma alternativa os valores ultrapassariam 

os 100% e, poderia gerar confusão ao leitor, desta feita, optou-se neste caso em não os colocar. 

Assim sendo, observa-se que os cursos profissionalizantes na área da saúde tiveram massiva 

aceitação, com 23,8% dos entrevistados indicando-o. Os cursos de Pesca, por sua vez, foram 

bem apontados com 14,3% dos entrevistados. O de menor referência para os entrevistados foi 

o do Clima com 4,1% de indicações. No entender de Schumann (2014, p. 42) “a vulnerabilidade 

varia ao longo do tempo e a depender do lugar e das condições que são impostas aos sistemas 

[...] indivíduos de uma comunidade vulnerável serão afetados distintamente a depender dos 

fatores sociais, econômicos, políticos e ecológicos a que estão associados.”  

Seguindo no tocante a análise do Quadro 4 os resultados concebem que Agricultura e 

Outros atingiram (26,5% do total cada). No caso da opção Outros, o entrevistado poderia indicar 

qual era o curso e, assim o fizeram alguns, conforme descrito a seguir: 

Entrevistado 1 [NEV]: Refrigeração 
Entrevistado 2 [NEV]: Informática 
Entrevistado 3 [NEV]: Informática básica para os jovens 
Entrevistado 4 [NEV]: Estética e artesanato 
Entrevistado 5 [NEV]: Mecânica, piscicultura e informática 
Entrevistado 6 [NEV]: Informática e curso técnico de mecânica 
Entrevistado 1 [RAZ]: Para outras áreas além da agricultura 
Entrevistado 2 [RAZ]: Tecnologia 
Entrevistado 3 [RAZ]: Qualquer um 
Entrevistado 4 [RAZ]: Informática 
Entrevistado 1 [SDO]: Tecnologia 
Entrevistado 2 [SDO]: Culinária e empreendedorismo 
Dados da pesquisa (2018). 

 



120 
 

 
 

 Destaca-se do discurso dos entrevistados da margem esquerda que existe a necessidade 

de cursos da economia criativa e profissionalizantes na área de informática, em função da nova 

realidade na qual estão inseridos e, evidentemente querer acompanhar os avanços tecnológicos 

dos meios de informação e comunicação. Apontaram cursos de áreas distintas que vão da 

Beleza ao Empreendedorismo, mas com uma coisa em comum, inclusive dita pelo Entrevistado 

1 de RAZ, para além da agricultura, mesmo sendo estes reassentamentos rurais. Logo, fica 

evidenciado que a constante insistência das construtoras de UHE em minimizar as alterações 

sociais causadas pelo remanejamento de pessoas os tem colocado em condições incompatíveis 

com as desejadas pelos reassentados.  

A realidade enfrentada nesses reassentamentos passa uma imagem de que não foi 

pensada para acompanhar os avanços do tempo, pois é facilmente identificado visitando as 

localidades que a atividade econômica é praticamente inexistente, fazendo com que os 

moradores busquem alternativas (sem orientação) que por vezes não dão certo. Para Zhouri e 

Oliveira (2005, p. 53) “o que se tem é o mero atendimento formal às exigências legais [...] um 

complexo debate envolvendo questões políticas, sociais e culturais é reduzido à proposição de 

ajustes e acomodações técnicas.”  

Agora, apresenta-se a indicação de outros cursos profissionalizantes dos entrevistados 

da margem direita. 

Entrevistado 1 [NVT]: Informática 
Entrevistado 2 [NVT]: Música 
Entrevistado 3 [NVT]: Turismo e infraestrutura 
Entrevistado 4 [NVT]: Atendimento ao cliente 
Entrevistado 5 [NVT]: Biologia 
Entrevistado 1 [PBU]: Informática 
Entrevistado 1 [SRI]: Informática 
Entrevistado 2 [SRI]: Mecânica de carro e moto 
Entrevistado 1 [MOR]: Informática 
Entrevistado 2 [MOR]: Tratorista 
Entrevistado 3 [MOR]: Tudo um pouco 
Entrevistado 4 [MOR]: Melhorar a escola 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 O número e tipo de cursos acima apresentados pelos entrevistados demonstram que, 

principalmente a informática pode ajudar a lidar com este novo modo de viver que estão 

inseridos. Importante destacar que são cursos profissionalizantes da área da saúde, artes, 

engenharias, enfim, uma gama de possibilidades que lhes foram (continuam sendo) negadas, 

reduzidas e simplificadas, colocadas numa espécie de “pacote” de compensação (que não 

compensa), de maneira a tornar o que já não era fácil por questões próprias de quem convive 

em zonas conflituosas, ainda mais difíceis. Entretanto, reitera-se o PBA (SAE, 2008) 
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destacando que as condições de vida nos reassentamentos devem ser no mínimo iguais as 

anteriores, o que não está sendo constatado. Essa baixa capacidade de acesso a bens materiais 

e simbólicos do próprio ambiente proposto para o desenvolvimento social e econômico das 

famílias dificultam no enfrentamento e superação das vulnerabilidades que estão expostos 

(JANCZURA, 2012). 

 Para melhor entender qual tipo de apoio educacional os reassentados tiveram e para 

desconstruir um possível pensamento de que a empresa construtora não cumpriu o previsto em 

seu PBA (SAE, 2008) no tocante ao apoio educacional, questionou-se junto aos entrevistados: 

Você recebeu algum apoio técnico e/ou educacional para lidar com a nova realidade do 

reassentamento? Três opções de resposta foram definidas: a) Não, b) Sim, c) Não sei. No caso 

de indicar a letra “B” o entrevistado era instigado a informar qual foi o curso. A seguir, 

apresenta-se os resultados deste questionamento. 

Tabela 11 – Percentual de respostas entre Assentamento x Recebeu apoio Técnico e/ou Educacional 

 Sim Não Não sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem 2 10 1 13 

% em Assent 15,4% 76,9% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 2 6 1 9 

% em Assent 22,2% 66,7% 11,1% 100% 

São Domingos Contagem 8 4 - 12 

% em Assent 66,7% 33,3% 0,0% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 11 3 - 14 

% em Assent 78,6% 21,4% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 - - 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 8 8 - 16 

% em Assent 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 4 9 - 13 

% em Assent 30,8% 69,2% 0,0% 100% 

Total Contagem 51 40 2 93 

% em Assent 54,8% 43,0% 2,2% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Inicia-se a análise da Tabela 11 explicando o motivo da opção Não sei. Esta alternativa 

foi inserida em virtude da abrangência da amostra, de modo que caso algum jovem (acima dos 

18 anos) participasse como entrevistado, haveria a chance de este não saber se seus pais 

receberam ou não apoio da SAE.  

Destarte, nos reassentamentos da margem esquerda é possível identificar que 2 pessoas 

(1 de NEV, 1 de RAZ) optaram pela alternativa Não sei. Nestes dois reassentamentos (76,9% 
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e 66,7% respectivamente) ambos asseguram Não ter recebido qualquer apoio técnico e/ou 

educacional, o que pode configurar, em tese, como descumprimento dos compromissos 

assumidos pela SAE com relação ao apoio educacional. Em SDO 2/3 dos entrevistados 

disseram que Sim, receberam apoio da SAE, destacando os seguintes apoios 

técnico/educacional: 

Entrevistado 1 [NEV]: Curso de pesca 
Entrevistado 2 [NEV]: Criar galinha e peixe 
Entrevistado 3 [NEV]: Não fiz, mas outros moradores fizeram 
Entrevistado 4 [NEV]: Emater 
Entrevistado 5 [NEV]: Informações sobre como plantar e criar peixe 
Entrevistado 6 [NEV]: Um ano e meio de plano de compensação financeiro 
Entrevistado 7 [NEV]: Emater, agricultura 
Entrevistado 1 [RAZ]: Emater 
Entrevistado 1 [SDO]: Emater 
Dados da pesquisa (2018). 

 
 Percebe-se nas falas dos entrevistados, que não existe correspondência entre os cursos 

oferecidos e àqueles mencionados no Quadro 4. Ou seja, o que foi planejado como 

compensação e apoio educacional não atende efetivamente aos anseios por formação escolar da 

população. Nos reassentamentos da margem direita, todos os entrevistados optaram por 

responder Sim ou Não, ficando os resultados respectivamente desta maneira: NVT (Sim 78,6% 

- Não 21,4%); PBU (Sim 100%); SRI (Sim 50% - Não 50%); MOR (Sim 30,8% - Não 69,2%). 

De igual sorte, aqui nos reassentamentos da margem direita, passa-se a apresentar qual foi o 

apoio recebido, segundo os entrevistados: 

Entrevistado 1 [NVT]: Piscicultura, palestras, só teoria sem prática 
Entrevistado 2 [NVT]: Da Santo Antônio, cursos de culinária. Durante 3 
meses, uma vez por mês com duração de 2h 
Entrevistado 3 [NVT]: Senar 
Entrevistado 1 [SRI]: Emater 
Entrevistado 2 [SRI]: Sebrae e Emater 
Entrevistado 3 [SRI]: Emater e Sedam 
Dados da pesquisa, (2018). 

  
Os números totais da Tabela 11 demonstram que 54,8% (51 pessoas) receberam apoio, 

enquanto 43% (40 pessoas) não receberam apoio. Ou seja, mesmo sendo expropriados de suas 

terras originárias, forçados a enfrentar uma nova realidade, ainda assim não foram devidamente 

amparados pela SAE. Para Bermann (2007) os embates acerca da expansão de UHE no Brasil 

deve evidenciar as restrições sociais e ambientais, de modo que as reparações sejam justas e 

suficientes para recompor as condições de vida dos afetados. Evidente que a referida empresa 

apesar de ter oferecido apoio técnico e/ou educacional, os dados da pesquisa indicam que este 

apoio não alcançou a todos os impactados, que não atendeu as expectativas das pessoas, ou pior 
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ainda, a dúvida das pessoas acerca da qualidade deste apoio pode não ter despertado o interesse 

dos reassentados.  

O PBA (SAE, 2008. p. 26) cita que “todas as soluções de remanejamento a serem 

propostas deverão garantir a reposição das condições de moradia, em áreas regulares frente a 

legislação municipal e estadual, inclusive ambiental, e a reposição de acesso a equipamentos 

públicos de educação e saúde”. Fica nítido no discurso dos entrevistados que o pouco apoio 

recebido, da forma que foram descritos, são incapazes de qualificar alguém com a eficiência 

que se espera para enfrentar as adversidades do novo território. No entender de Saviani (1981, 

p. 38) “não se trata de negar a importância dos diferentes programas de ação compensatória. 

Considerá-los, porém, como programas educativos implica um afastamento ainda maior, em 

lugar da aproximação que se faz necessária em direção à compreensão da natureza específica 

do fenômeno educativo”.  

 Buscando ampliar o entendimento acerca da necessidade educacional e formativa dos 

reassentados, questionou-se acerca de quais entidades poderiam oferecer cursos que os 

auxiliariam em suas novas jornadas. De modo exemplificativo, colocou-se como opção de 

resposta: a) Senai, b) Senac, c) Senar, d) Emater, e) Embrapa, f) Outros, g) Não sei.   

Tabela 12 - Tabulação cruzada Entidades x Assentamentos 

 

Quais entidades? 

Assentamentos 

NEV RAZ SDO NVT PBU SRI MOR Total 

SENAI 6 6 6 8 10 8 7 51 

SENAC 6 4 5 5 8 5 5 38 

SENAR 2 4 5 3 1 6 7 28 

EMATER 7 8 10 4 1 10 8 43 

EMBRAPA 4 6 10 3 - 7 8 38 

OUTROS - - 1 1 5 2 1 11 

NÃO SEI - 1 - 2 3 - 2 8 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Os dados da Tabela 12 apontam que parte dos entrevistados entendem que o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é a instituição que pode oferecer cursos que 

atendam a necessidade formativa profissionalizante atual dos reassentamentos (51 vezes 

mencionado). O segundo ente mais aludido foi a EMATER com 43 indicações. Ressalta-se que 
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cada entrevistado poderia indicar mais de uma opção, neste caso se somados, os números totais 

ultrapassam os 93 do total de pessoas entrevistadas. 

A unidade Senai de Porto Velho17 oferece diversos cursos Técnicos presenciais e na 

modalidade à distância, boa parte voltados para as áreas de eletrotécnicos, eletromecânicas, 

modelagens 3D, marcenaria, entre outros. Diferentemente do apoio oferecido pela SAE 

evidenciado na Tabela 11, haja visto que o Senai não aparece sequer uma vez apontado como 

instituição que apoiou os reassentados. Desta maneira, novas parcerias poderiam surgir para 

buscar atender aos anseios destas pessoas, pois entende-se que a obrigação (ainda que de modo 

solidário) da empresa SAE com as comunidades deva ser permanente e não transitória como 

acontece, pois, sustentar as famílias neste estado de vulnerabilidade tem se apresentado mais 

difícil nos reassentamentos, (conforme constatado durante a pesquisa em campo) em função 

das condições econômicas encontradas nos reassentamentos é o que relatam os moradores.  

 A necessidade atual de parcerias para a formação educacional profissionalizante dos  

reassentados é facilmente percebida quando se visita estes reassentamentos, pois se verifica a 

baixíssima atividade comercial local, o alto número de casas abandonadas, de modo que o 

painel que se configura é de um território (ou não-território) decadente e com alto risco de 

sucumbir no ponto de vista educacional e econômico em breve. Além das funções 

eminentemente pedagógicas, a escola contemporânea vem sendo chamada a desempenhar 

papéis que antes não estavam a ela associados (saúde pública, aspectos nutricionais, artes e 

lazer), desta forma verifica-se sua importância na sociedade atual, sua nova função social que 

supera aquela voltada exclusivamente à formação intelectual (ALVES, 2006). 

Na sequência, perguntou-se o que poderia ser melhorado na escola. Como opções de 

resposta, foram relacionados: a) Biblioteca (BBT), b) Área de Lazer (AL), c) Oferta de outros 

cursos (OOC), d) Horário de funcionamento (HF), e) Merenda (MRD), f) Não sei (NS), g) 

Outros (OUT). O entrevistado poderia indicar mais de uma opção, caso assim entendesse. Por 

este motivo, os números totais somarão mais que 100%.  

Tabela 13 – Percentual de respostas entre Assentamento x Melhorias na escola do reassentamento 

 O que precisa ser melhorado?  

Assentamento BBT AL OOC HF MRD NS OUT 

NEV 8 11 11 1 3 - 5 

RAZ 2 3 4 1 2 1 2 

SDO - - - - - 8 4 

 
17 Disponível em: https://portal.fiero.org.br/senai/curso/consultar?curso=&local=Porto+Velho. Acesso 

em: 12 de nov. 2018. 
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NVT 4 4 2 3 1 2 7 

PBU 7 8 5 - 4 4 - 

SRI 4 4 10 2 3 2 1 

MOR - 1 2 2 1 3 7 

Soma das 

respostas 
25 31 34 9 14 20 26 

% do Total de 

resposta 
26,9% 33,3% 36,6% 9,7% 15,1% 21,5% 28,0% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Os dados da Tabela 13 revelam que a opção mais indicada, comparando todos os 

reassentamentos, foi a OOC (36,6%), seguidos de AL (33,3%), BBT (26,9%) e OUT (28%). 

Caso o entrevistado indicasse esta última alternativa, ele poderia complementar a resposta. 

Desta forma, a seguir, se expõe os dados complementares das respostas de ambas as margens.  

Entrevistado 1 [NEV]: Tv e projetor 
Entrevistado 2 [NEV]: Professores e materiais didáticos 
Entrevistado 3 [NEV]: Não ser cercada, um guarda 
Entrevistado 4 [NEV]: Quadra esportiva, necessidade de professor de 
educação física 
Entrevistado 5 [NEV]: Transporte 
Entrevistado 1 [RAZ]: Até o ensino médio 
Entrevistado 2 [RAZ]: Educação religiosa 
Entrevistado 1 [SDO]: Não tem escola 
Entrevistado 2 [SDO]: Transporte escolar 
Entrevistado 3 [SDO]: Não há escola no reassentamento 
Entrevistado 1 [NVT]: A estrutura do colégio tem computadores, mas não 

funcionam 
Entrevistado 2 [NVT]: Limpeza das casas que pertencem a escola e que 

vivem abandonadas 
Entrevistado 3 [NVT]: Instalação dos computadores da escola 
Entrevistado 4 [NVT]: Limpeza da escola 
Entrevistado 5 [NVT]: Cantar o hino nacional 
Entrevistado 6 [NVT]: Sala de informática e internet 
Entrevistado 1 [SRI]: Ampliar a oferta até o ensino médio 
Entrevistado 1 [MOR]: Deve ser reaberta 
Entrevistado 2 [MOR]: Reabrir a escola 
Entrevistado 3 [MOR]: Voltar a funcionar, mais professores e transporte 
Entrevistado 4 [MOR]: Voltar a funcionar pelo menos para os adultos, pois 

para as crianças tem a escola de Santa Rita 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 De acordo com a perspectiva das narrativas dos reassentados é possível identificar as 

deficiências que as escolas apresentam e, portanto, as vulnerabilidades que se avizinham. Tanto 

os entrevistados da margem esquerda quanto os da margem direita mostram uma preocupação 

com os recursos didáticos, segurança, infraestrutura e manutenção, transporte, ampliação da 

oferta e do nível dos cursos, disciplinas ofertadas, uso da tecnologia e funcionamento das 

escolas. Os itens informados, de tão simples que são, causam espanto por se tratar de escolas 
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recém construídas, e que deveriam fazer parte da estrutura básica de todas elas. Para Frigotto 

(2010, p. 61) “um investimento marginal (pelo menos até certo nível) em educação ou 

treinamento permite uma produtividade marginal. Concebendo o salário ou a renda como preço 

do trabalho, o indivíduo, produzindo mais, consequentemente ganhará mais”.  

O descaso com o acesso a uma educação escolar de qualidade e suas consequências vem 

sendo destacado por Saviani (1981; 2008) porém, mesmo os resultados da pesquisa apontando 

e evidenciando a importância dela para a comunidade, esta não terá relevância na 

reconfiguração socioterritorial dos reassentados, por questões óbvias da inexistência de meios 

que a tornariam uma ferramenta de transformação social, mudando as pessoas e transformando 

seu entorno. Uma educação escolar de qualidade pode contribuir para a construção de uma 

identidade coletiva, do resgate da cultura local, “[...] criando o sentimento de pertença e 

governança no grupo social ao qual a educação do/no campo está inserida, seja nas escolas dos 

assentamentos, acampamentos, aldeias ou nas escolas em distritos, glebas, linhas, seringais ou 

comunidades quilombolas” (PME, 2015, p. 74).  

 Neste sentido, os reassentados foram inquiridos a respeito da escola poder contribuir 

mais para o fortalecimento da nova comunidade. As opções de respostas eram: a) Acredito que 

sim, porque; b) Acredito que não, porque; c) Não sei. Essas alternativas poderiam ser 

complementadas, caso o entrevistado quisesse. Desta forma, estarão expostos os percentuais de 

resposta e os porquês informado por cada entrevistado. 

Tabela 14 – Percentual de respostas entre Assentamento x Educação escolar contribuir para fortalecer 

 Sim Não Não sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 13 - - 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 8 1 - 9 

% em Assent 88,9% 11,1% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 9 - 3 12 

% em Assent 75,0% 0,0% 25,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 14 - - 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 16 - - 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 16 - - 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 10 - 3 13 

% em Assent 76,9% 0,0% 23,1% 100% 

Total Contagem 86 1 6 93 



127 
 

 
 

% em Assent 92,5% 1,1% 6,5% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 É possível verificar por meio da Tabela 14 que apenas 1 dentre todos os entrevistados 

acredita que não, a educação escolar não pode ajudar a fortalecer a nova comunidade, o que 

revela a vulnerabilidade e demonstra uma postura de que parte das pessoas na atualidade, em 

troca de um salário que lhe assegure a sobrevivência, acabam abdicando dos estudos, visto que 

não encontram na formação escolar, subsídios que possam fazer superar a condição de alienação 

do seu trabalho (SAVIANI e DUARTE, 2012). Entretanto, 92,5% (86 pessoas) acreditam que 

sim, por meio da escola a comunidade pode se fortalecer. Os motivos apresentados pelos 

entrevistados da margem esquerda são: 

Entrevistado 1 [NEV]: Ajudar a comunidade a procurar melhorias 
Entrevistado 2 [NEV]: Porque a diretora da escola abre as portas da escola 

para a comunidade expor seu artesanato 
Entrevistado 3 [NEV]: Para as crianças desenvolver a leitura 
Entrevistado 4 [NEV]: Ajudar os moradores para falar com os órgãos 
públicos 
Entrevistado 5 [NEV]: Importante para todos 
Entrevistado 6 [NEV]: Esclarecimento aos pais e comunidade 
Entrevistado 7 [NEV]: A comunidade participaria mais pelos estudos 
Entrevistado 8 [NEV]: Escola boa seria bom para todos 
Entrevistado 9 [NEV]: Ocupar o tempo dos adolescentes 
Entrevistado 10 [NEV]: Capacitação da população 
Entrevistado 11 [NEV]: Educação e sua importância 
Entrevistado 12 [NEV]: Desenvolvimento da comunidade 
Entrevistado 1 [RAZ]: A criança aprende a ler 
Entrevistado 2 [RAZ]: Adquirir apoio 
Entrevistado 1 [SDO]: Ter conhecimento para ir atrás dos direitos 
Entrevistado 2 [SDO]: Vir ensinar aqui para diminuir a despesa 
Entrevistado 3 [SDO]: Com as pessoas alfabetizadas, o conhecimento e 

compreensão das coisas são melhores 
Entrevistado 4 [SDO]: O saber faz o ser humano 
Entrevistado 5 [SDO]: Ao menos a comunidade se envolveria, não precisava 

de ônibus 
Entrevistado 6 [SDO]: A escola precisa ser instalada na comunidade 
Entrevistado 7 [SDO]: Não tem escola no reassentamento 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 É possível perceber por meio da narrativa dos entrevistados da margem esquerda que 

existe preocupação no exercício pleno da cidadania, ou como visto por diversas vezes enraizado 

na retórica dos reassentados a questão simbólica “aprender a ler” e “desenvolver a leitura” uma 

vez que “para adquirir o uso dominante da língua é função das chances de acesso aos mercados 

nos quais esse uso tem valor e chances de vencer”, conforme Bourdieu (1977, p. 18). Não 

obstante, revela-se que a educação esperada é aquela libertadora, conscientizadora, capaz de 

inserir as pessoas no mundo para que estas possam usufruir, de fato, dos avanços nos campos 
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da ciência e tecnologia. Para Saviani e Duarte (2012, p. 44) com o regime capitalista instaurado 

a partir do século XX “[...] a educação escolar passa a ser a forma dominante de formação dos 

seres humanos, ao mesmo tempo isso se dá num processo histórico concreto em que as relações 

sociais de dominação não permitem a plena democratização do acesso ao saber produzido pela 

humanidade.” Ou seja, apesar da necessidade de educação escolar criada pelo capitalismo, esta 

só se pode realizar com a superação do próprio capitalismo.  

 Continuando com a análise da Tabela 14, passa-se agora a expor os adendos das 

respostas dos reassentados da margem direita, da mesma maneira feita com os da margem 

esquerda. 

Entrevistado 1 [NVT]: Se melhorar, melhora a comunidade 
Entrevistado 2 [NVT]: Capacita as pessoas 
Entrevistado 3 [NVT]: Se continuar do jeito que está, ela vai desaparecer 
Entrevistado 4 [NVT]: Ia melhorar mais a comunidade 
Entrevistado 5 [NVT]: Sentimos a necessidade, pois temos que ir para a 

cidade fazer curso de informática, por exemplo 
Entrevistado 6 [NVT]: As crianças estarão indo para a escola mais tranquilas 
Entrevistado 7 [NVT]: Fundamental para o fortalecimento 
Entrevistado 8 [NVT]: É da escola que sai o cidadão formado 
Entrevistado 9 [NVT]: Pra buscar a organização desta comunidade 
Entrevistado 10 [NVT]: Ensino que faz adquirir conhecimento 
Entrevistado 11 [NVT]: Única coisa para as crianças irem 
Entrevistado 12 [NVT]: Ensina os alunos, os pais podem trabalhar 
Entrevistado 1 [SRI]: Tem um representante 
Entrevistado 2 [SRI]: Para a comunidade ter voz 
Entrevistado 3 [SRI]: Devia ter aula a tarde e, a noite para adultos 
Entrevistado 4 [SRI]: A gente tem que aprender 
Entrevistado 1 [MOR]: Educação para todos ler 
Entrevistado 2 [MOR]: Para os jovens não irem para Jaci 
Entrevistado 3 [MOR]: Com certeza, educar 
Entrevistado 4 [MOR]: Perde muitas aulas por falta de transporte 
Entrevistado 5 [MOR]: Mais conhecimento para os moradores 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 Observa-se nas ‘entrelinhas’ das narrativas acima um pedido de ajuda, uma súplica 

redundante e insistente por educação escolar. Não qualquer educação. Espera-se através da 

educação escolar a realização de sonhos, a concretização de projetos, o fortalecimento de 

comunidades, o esclarecimento necessário ao exercício da condição de cidadão brasileiro, uma 

educação que possa tornar o caminho dos filhos, menos difíceis que os dos pais. Entretanto, o 

que se lê na Seção 22 do PBA (SAE, 2008) é que não existe uma estratégia alternativa, caso as 

coisas não saiam como previsto para o remanejamento de pessoas. Logo, as coisas estão como 

estão porque é esta a maneira que pensaram e executaram o plano. Neste mesmo documento da 

SAE (2008, p. 27) “registra-se que eventuais projetos de remanejamento coletivo [...] também 
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deverão contemplar o remanejamento das instituições públicas, religiosas e culturais porventura 

preexistentes [...]”, de modo que a escola deveria estar presente em todas as comunidades .  

O que se percebe é a falta e ineficiência de políticas públicas voltadas para o 

atendimento das necessidades sociais básicas dessas comunidades. O que poderia dar-lhes 

condições de continuarem lutando para se reconfigurar socioterritorialmente, exigindo seus 

direitos que não foram assegurados pelas políticas públicas atuais. Existe também a crença de 

que a educação escolar possibilite aos filhos e filhas dos reassentados uma melhor condição de 

vida dentro e fora da comunidade. Diante dessas contradições, Saviani (2011, p. 80) entende 

que a educação escolar necessita ser compreendida em toda a sua construção histórica e crítica 

“[...] cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua manutenção, a sua 

perpetuação.” Diferente de outros animais (que se adaptam a natureza) o homem tem que 

adaptá-la de acordo com as suas necessidades e, a educação tem origem nesse processo de ação 

do homem no ambiente.  

 Como parte da descrição do conteúdo analisado, apresenta-se novo questionamento feito 

aos reassentados: você voltaria a viver nas margens do Rio Madeira, no mesmo local, nas 

mesmas condições em que vivia se tivesse possibilidade? As opções de resposta foram: a) Sim, 

voltaria; b) Não, eu ficaria no reassentamento; c) Não sei; d) Prefiro não declarar.  

Tabela 15 – Percentual de respostas entre Assentamento x Voltaria a morar nas margens do Rio 

Madeira 

 Sim Não Não sei Não declarar Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 8 5 - - 13 

% em Assent 61,5% 38,5% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 6 3 - - 9 

% em Assent 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 7 2 - 3 12 

% em Assent 58,3% 16,7% 0,0% 25,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 11 2 1 - 14 

% em Assent 78,6% 14,3% 7,1% 0,0% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 7 5 - 4 16 

% em Assent 43,8% 31,3% 0,0% 25,0% 100% 

Santa Rita Contagem 4 7 2 3 16 

% em Assent 25,0% 43,8% 12,5% 18,8% 100% 

Morrinhos Contagem 7 4 1 1 13 

% em Assent 53,8% 30,8% 7,7% 7,7% 100% 

Total Contagem 50 28 4 11 93 

% em Assent 53,8% 30,1% 4,3% 11,8% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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 Evidencia-se por meio dos dados da Tabela 15 que nos reassentamentos da margem 

esquerda 21 dos 34 entrevistados assegurou que Sim, voltaria a viver nas margens do rio, com 

destaque para RAZ com 66,7% de adesão. Declarando Não, permaneceria no reassentamento, 

somente 10 pessoas. Apenas em SDO surgem 3 pessoas (25%) preferindo não declarar sua 

opinião. Apesar do evidente estado de vulnerabilidade que essas pessoas se encontravam, o 

cenário atual vem sendo representado por eles com riscos mais agressivos pela condição do 

deslocamento e nova configuração socioterritorial.  

 Nos reassentamentos da margem direita NVT, PBU, SRI e MOR, 29 dos 59 

entrevistados concordam que Sim, voltariam a viver nas margens do Madeira, com destaque 

para NVT com 78,6%. A exceção dentre todos os reassentamentos foi SRI que obteve 43,8% 

(do total de 16 pessoas) dentre os entrevistados que informaram Não, ficariam no 

reassentamento. Esta comunidade foi formada por pessoas já oriundas de outro projeto de 

assentamento do INCRA, o que pode ser indicativo da escolha é a distância do núcleo urbano 

de Porto Velho que atualmente são 54 km e fica próximo a BR-364 e antes ficava cerca de 100 

km da área urbana e longe do eixo da BR-364. Aqui evidencia-se a capacidade de reação dessas 

pessoas frente aos riscos que o deslocamento compulsório vem impondo para elas.  

 De modo geral, os dados da Tabela 15 revelam que 53,8% dos entrevistados, voltariam 

a viver nas mesmas condições e território em que viviam, se tivessem essa possibilidade. Por 

mais absurdo que possa parecer, alguns entrevistados comentaram (esperançosos) sobre a 

possibilidade de um súbito rompimento da UHE, por questões técnicas e força da natureza (o 

que parece pouco provável de acontecer) como o assoreamento do rio, mas que alimenta um 

saudosismo melancólico em alguns moradores. Esses dados reforçam a Tese de que em função 

do remanejamento forçado das populações afetadas, somados a falta de um acompanhamento 

contínuo por parte da SAE na reestruturação social e territorial existe um risco iminente de não 

reconfiguração socioterritorial. Desvela-se assim, a criação de um território incompatível com 

as necessidades dos moradores, de modo a criar um não-território. Para Bermann (2002, p. 4) a 

construção de UHE vem representando para as populações afetadas “[...] a destruição de seus 

projetos de vida, impondo sua expulsão da terra sem apresentar compensações que pudessem, 

ao menos, assegurar a manutenção de suas condições de reprodução num mesmo nível daquele 

que se verificava antes da implantação do empreendimento.” 

 Em linhas gerais, a descrição dos resultados desta subseção, podem ser assim 

sintetizados: 1) as considerações feitas sobre as condições das estradas de acesso aos 

reassentamentos apontaram-na como ruim. 2) As escolas dos reassentamentos foram 
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construídas pela SAE e são mantidas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho. 3) Existe a 

necessidade de formação específica para a nova realidade (cursos na área da saúde e informática 

por exemplo). 4) A maioria dos entrevistados receberam apoio técnico da SAE. 5) O Senai foi 

a instituição mais indicada para ofertar novos cursos. 6) A escola do reassentamento pode 

melhorar oferecendo novos cursos. 7) A escola pode fortalecer a comunidade. 8) A maioria dos 

entrevistados voltaria a viver nas margens do rio.  

Segundo Moret e Silva (2010) a obra das UHEs do Madeira apresentam falhas de 

obediência às normas legais (Legislação Ambiental e o Estatuto da Cidade) desde a fase inicial 

dos estudos. Em boa parte dos casos os estudos de impacto ambiental não levam em 

consideração a complexidade dos aspectos socioambientais, políticos, redundando em obras 

mitigadoras e compensatórias morosas e ineficazes.  

Ao analisar os pormenores das narrativas dos entrevistados, foi possível identificar que 

o papel da educação escolar não será capaz de possibilitar a reconfiguração socioterritorial da 

comunidade. Descobriu-se que por conta da objetivação de processos complexos e delicados, 

uma série de equívocos foram cometidos por parte do agente construtor da UHE e, desta 

maneira, não se identificou qualquer influência positiva por parte da educação escolar oferecida 

atualmente nos reassentamentos. Para Zhouri e Oliveira (2005, p. 55) “os novos cenários de 

confronto, produzidos a partir do licenciamento de UHEs, apenas reiteram a atualização dessa 

prática revelada na disputa pelo território, pelo poder de seu uso e ocupação, e, assim sendo, 

pelo direito de definir-lhe o significado”. 

As políticas públicas do setor elétrico brasileiro têm apresentado o barramento de rios 

como a melhor estratégia para atendimento do fornecimento de energia elétrica da população e 

para o crescimento econômico do país. Não obstante, tais empreendimentos são apresentados 

com o mote do interesse público e do progresso da nação, ainda que as populações que 

tradicionalmente ocupam esses territórios sejam violentadas em suas bases materiais e culturais, 

pois as compensações mitigadoras apresentadas não vêm se mostrando capazes de assegurar ao 

menos a manutenção das condições de vida existentes antes do deslocamento forçado. Para 

Bermann (2002. p. 5) “histórica, e coincidentemente, muitas UHEs são instaladas em espaços 

sociais inicialmente concebidos pelas e para populações ribeirinhas produzirem suas formas de 

subsistência através da pesca e da lavoura”. Inicia-se, portanto, um conflito cuja essência seria 

a disputa pelos territórios, a guerra dos lugares (ROLNIK, 2015). 

A transformação das condições sociais no reassentamento exigirá por parte dos 

reassentados a busca por outras formas de vida, que antes tinha estreita relação com o rio. Desta 
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forma, insiste-se no papel fundamental da educação escolar como ferramenta e agente 

facilitador desse processo de aquisição e adaptação ao novo meio socioterritorial. Em caso 

análogo, Rebouças (2000, p. 143) relata os processos pelos quais uma população remanejada 

de pescadores teve que passar para se adaptar ao novo ambiente: “o pescador, cujos 

instrumentos de trabalho tornam-se obsoletos [...] não encontram referências na memória social 

do grupo. A transformação das condições de pesca exigirá a busca de outros meios de vida que 

muitas vezes não estão no rio”. 

Essa falta de identidade com o lugar, a falta de reconhecer-se como parte ativa e atuante 

do território para nele agir e transformá-lo, todas as contradições entre sujeito e território que 

foram apresentadas pelos entrevistados criam uma relação de negação do novo território. 

Insiste-se que esse panorama coloca em risco a reconfiguração socioterritorial dos reassentados. 

Para Freire (2001, p. 16) somente “quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com 

seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias”.  

 

6.4 Parte 4: Comparativo das respostas acerca da educação escolar antes e depois do  

deslocamento 

 Nesta subseção foi realizada o comparativo entre as condições das escolas nas antigas 

comunidades com o reassentamento. O primeiro questionamento diz respeito aos aspectos 

humanos e estruturais da escola. A pergunta foi exclusivamente objetiva, de modo que era 

apresentado ao entrevistado as opções de resposta e, dentre estas informava sua escolha: Em 

relação aos professores (quantidade e qualidade dos professores); Em relação a equipe 

pedagógica (se a escola tinha supervisão pedagógica e a qualidade desta supervisão); Em 

relação ao transporte: (se tinha transporte escolar e a qualidade deste transporte); Em relação a 

merenda (se a escola oferecia merenda e a qualidade da merenda); Em relação as carteiras da 

escola (quantidade de carteiras era suficiente e qualidade das carteiras); Em relação aos recursos 

e materiais didáticos (quais recursos didáticos a escola tinha e a qualidade destes recursos); Em 

relação a estrutura física (se tinha área de esporte, lazer e biblioteca,  se tinha banheiro, água 

potável e ventilador, qualidade da estrutura física).  
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Tabela 16 - Tabela comparativa entre a estrutura da antiga com a nova escola 

 

Variáveis 
NEV RAZ SDO NVT PBU SRI MOR 

A N A N A N A N A N A N A N 

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

e
 

P
r
o

fe
ss

o
r
es

 Até 10 11 13 9 5 8 1 7 7 - - 12 8 9 3 

De 10 a 15 - - - - - 1 3 4 5 5 2 - - 2 

Mais de 15 - - - - 3 - - 1 11 11 - - - - 

Não sei 2 - - 4 1 5 4 2 - - 2 8 4 8 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 d

o
s 

P
r
o

fe
ss

o
r
es

 

Ótimo 2 1 1 - 3 - 3 - - - - - - 1 

Bom 7 6 6 3 4 1 9 9 11 11 11 8 6 3 

Razoável 1 1 1 3 1 1 - 4 - - - 2 1 1 

Ruim - - - - - - - - - - 2 - - - 

Não sei 3 5 1 3 4 6 2 1 5 5 3 6 6 8 

S
u

p
e
r
v

is
ã

o
 

P
e
d

a
g

ó
g
ic

a
 

Sim - 4 - 4 1 1 10 11 16 16 10 12 1 1 

Não 9 6 6 1 8 1 1 1 - - 4 2 8 4 

Não sei 4 3 3 4 3 6 3 2 - - 2 2 4 8 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 d

a
 

S
u

p
e
r
v

is
ã

o
 

Ótimo - 1 - - - - - 1 - - 2 1 - - 

Bom - 4 - 2 1 - 6 6 10 10 7 5 1 1 

Razoável - - - 2 1 1 4 2 6 6 2 - - - 

Ruim 3 3 2 1 1 - - 1 - - - 5 2 2 

Não sei 10 5 7 4 9 7 4 4 - - 5 5 10 10 

T
r
a

n
sp

o
r
te

 

e
sc

o
la

r Sim 7 5 3 5 1 2 12 14 - - 16 16 7 9 

Não 6 8 6 4 10 - 1 - 11 11 - - 2 2 

Não sei - - - - 1 6 1 - 5 5 - - 4 2 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 d

o
 

T
r
a

n
sp

o
r
te

 

Ótimo 1 - - - - - - - - - - - 3 2 

Bom 4 1 3 3 1 - 7 8 6 6 3 2 1 2 

Razoável 1 4 - 3 1 - 4 5 - - 9 1 1 2 

Ruim 2 5 1 3 1 2 - - - - 4 11 2 5 

Não sei 5 3 5 - 9 6 3 1 10 10 - 2 6 2 

O
fe

r
e
c
ia

 

m
e
r
e
n

d
a

 

Sim 13 13 9 9 9 2 13 14 16 16 15 14 9 5 

Não - - - - 1 - - - - - - - - - 

Não sei - - - - 2 6 1 - - - 1 2 4 8 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 d

a
 

M
e
r
e
n

d
a

 

Ótimo 3 2 - 1 - - - - - - 1 - - - 

Bom 9 7 5 7 5 - 12 10 6 6 8 8 6 5 

Razoável 1 2 3 1 4 1 1 2 5 4 2 4 1 - 

Ruim - - - - - 1 - 2 - 1 - - - - 

Não sei 1 2 1 - 1 6 1 - 10 5 2 4 6 8 

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

e
 

C
a

r
te

ir
a

s 

su
fi

c
ie

n
te

?
 

Sim 11 12 9 9 10 2 12 11 11 11 14 11 9 4 

Não 2 - - - - - 1 1 - - - - - 1 

Não sei - 1 - - 2 6 1 2 5 5 2 5 4 8 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 

d
a

s 
C

a

r
te

i

r
a

s 

Ótimo - 1 - - 1 - - - - - - 1 - - 
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Bom 8 10 5 9 5 - 10 8 6 6 8 5 3 3 

Razoável 2 2 3 - 5 2 3 3 - - 6 6 3 2 

Ruim 2 - - - - - - 2 - - - - 1 - 

Não sei 1 - 1 - 1 6 1 1 10 10 2 4 6 8 

Q
u

a
is

 o
s 

R
e
c
u

r
so

s 

M
a

te
r
ia

is
?

 

Todos - 2 - 3 - - 2 11 6 6 7 7 1 4 

Só livros 10 9 6 2 8 1 9 1 5 5 7 4 8 1 

Nenhum 1 - - - - - 1 - - - - - - - 

Outros 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - 

Não sei 1 1 3 4 4 7 1 1 5 5 2 5 4 8 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 d

o
s 

R
e
c
u

r
so

s 

Ótimo - 1 1 2 - - - - - - - - - - 

Bom 4 6 3 2 5 - 9 7 6 6 7 3 4 4 

Razoável 3 2 1 1 3 1 3 2 - - 7 6 3 1 

Ruim 2 3 2 1 1 - - 1 - - - 1 - - 

Não sei 4 1 2 3 3 7 2 4 10 10 2 6 6 8 

H
a

v
ia

 E
sp

o
r
te

, 

L
a

z
e
r
 e

 B
ib

li
o
te

ca
 

Todos - 1 1 7 - - 6 14 6 6 8 11 - 3 

Esporte 2 5 6 2 - - - - 5 5 6 2 4 - 

Biblioteca - 1 - - 1 - 4 - - - - - - - 

Outros 6 5 - - 11 - - - - - - - 4 - 

Não sei 5 1 2 - - 8 4 - 5 5 2 3 5 10 

H
a

v
ia

 B
a

n
h

ei
ro

, 

Á
g

u
a

 e
 V

e
n

ti
la

d
o

r
 

Todos 4 9 - 7 1 1 11 14 18 16 15 14 2 4 

Banheiro 5 3 5 2 9 - 2 - - - 1 - 4 1 

Água 2 - 2 - 1 - - - - - - - 1 - 

Ventilador - - - - - - - - - - - - - - 

Não sei 2 1 3 - 2 7 1 - - - - 2 6 8 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 d

a
 

E
st

r
u

tu
r
a

 F
ís

ic
a
 

Ótimo 1 1 - 2 1 - 1 - - - 1 2 1 - 

Bom 5 9 4 5 4 - 10 7 11 11 11 6 1 4 

Razoável 5 2 3 2 5 - 1 5 5 4 3 3 4 - 

Ruim 2 - 1 - - - - 2 - 1 - 3 1 - 

Não sei - 1 1 - 2 8 2 - - - 1 2 6 9 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Evidencia-se por meio da Tabela 16 segundo os entrevistados, com relação as escolas 

das antigas comunidades (A) os seguintes resultados: 1) 60,2% das escolas tinham até 10 

professores, com 58,1% considerando-os de boa qualidade; 2) parte dos entrevistados (40,9%)  

disseram que a escola de sua comunidade tinha supervisão pedagógica, sendo que 48,4% não 

soube informar a qualidade desta supervisão; 3) 49,5% dos entrevistados alegaram ter 

transporte escolar para os estudantes, 40,9% destes não lembrando de que qualidade era; 4) 

90,3% dos entrevistados indicaram ter merenda nas escolas, 54,8% alegando ser  de boa 

qualidade; 5) 81,7% disse ter carteiras em número suficiente, 48,4% destes dizendo que era de 

boa qualidade; 6) 57% sinalizando que as escolas contavam exclusivamente com o livro  
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didático para auxiliar na aprendizagem dos estudantes, 40,9% relatando ser de boa qualidade 

os livros; 7) 36,6% não soube responder acerca da estrutura de esporte e lazer da escola; 8) com 

relação a estrutura física de banheiros, ventiladores e água potável, 52,7% confirmaram ter 

todos os itens citados; 9) em relação a estrutura física da escola de modo geral, 49,5% 

classificou como boa.  

 A descrição dos dados a respeito da Escola no reassentamento (N) apontam os seguintes 

resultados: 1) 39,8% dos entrevistados alegam que as escolas tem até 10 professores, 44% 

considerando-os de boa qualidade; 2) 52,7% disseram que a escola tem supervisão pedagógica, 

sendo que 32,6% não soube dizer a qualidade; 3) 54,8% diz ter transporte escolar para os 

estudantes, com 28% alegam ser de qualidade ruim; 4)  78,5% afirma ter merenda escolar, com 

46,2% atestar ser de boa qualidade; 5) 64,5% informando ter carteiras suficientes, com 44,1% 

indicando serem de boa qualidade; 6) 35,5% disseram ter todos os materiais didáticos elencados 

na pesquisa, com 41,9% não sabendo informar a qualidade destes recursos; 7) Com relação a 

esporte, lazer e biblioteca 45,2% disseram ter as 3 opções; 8) 69,9% alegando ter água, banheiro 

e ventiladores nas escolas; 9) 45,2% indicando que a estrutura física da escola, de modo geral 

é boa. 

 Ao comparar os valores médios acima, das antigas escolas com as novas utilizando o 

Teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas, pode-se afirmar com 95% de nível 

de confiança que existe diferença significativa entre as amostras das escolas antigas com as 

novas no tocante aos seguintes tópicos: quantidade e qualidade dos professores, merenda e 

qualidade da merenda, quantidade de carteiras e qualidade do material didático . Entretanto, 

alguns pontos precisam ser destacados, como por exemplo o fato de não ter escola no 

reassentamento SDO; que em MOR apesar de ter escola esta foi fechada depois de decisão 

conturbada dos moradores (que já manifestaram a vontade de que a escola volte a funcionar); 

no PBU as escolas são as mesmas (foram reformadas somente); a ausência do transporte escolar 

no período da coleta (março de 2018) estação chuvosa da região em que o principal acesso a 

comunidade fica alagado (conforme registro fotográfico feito durante pesquisa de campo) 

impossibilitando a chegada do já precário serviço de transporte escolar para os estudantes, 

prorrogando o início do ano letivo que segue o mesmo calendário das escolas urbanas, ou seja, 

gerando prejuízo no aprendizado. Quando camadas mais frágeis da sociedade (como neste caso 

de população removidas compulsoriamente) são impedidas de ter acesso ao saber escolar ainda 

que de modo precário e, que haja uma reivindicação deste acesso ao saber, retrata-se uma 

condição social injusta e opressora. Para Saviani (2011) a tarefa de reverter esse cenário de 
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injustiças é papel político, ou seja, carece de políticas públicas para que se considere os 

sacrifícios que essas famílias passam para colocar e manter seus filhos na escola.  

 Apesar de se tratar de escolas recém construídas e/ou reformadas, isso não foi suficiente 

para que os entrevistados entendessem que a qualidade de um modo geral estivesse melhor de 

que era nas escolas antigas. Uma justificativa deste cenário pode ser em função do reduzido 

número professores, sendo que estes desempenham vários papeis dentro da escola, de maneira 

que o/a diretor (a) também é professor (a) e supervisor (a), assim por diante. Entende-se, diante 

dos dados expostos acima que dificilmente o processo educativo e de ensino-aprendizagem, 

não ficarão comprometidos em razão das limitações técnicas encontradas nas escolas. De que 

maneira os conteúdos curriculares serão desenvolvidos se existem tantas deficiências de 

recursos humanos qualificados, se os responsáveis por tratar sistematicamente desses processos 

de pensar, controlar e conduzir a aprendizagem não estão onde deveriam estar. Atualmente, a 

humanidade dispõe, por meio da tecnologia, acesso as mais extraordinárias instituições 

científicas do mundo. “Mas, paradoxalmente, o conhecimento culturalmente significativo que 

circula por diversos canais da sociedade, desde os de caráter privado, como  a família e as 

empresas, até os referentes a muitas das instituições públicas, não penetra o espaço da escola 

[...]” afirma Alves (2006, p. 232). 

Notou-se que o transporte escolar, seja na modalidade terrestre ou fluvial, são essenciais 

para os estudantes dos reassentamentos, independentemente de ser margem esquerda ou direita, 

pois ambos os lados necessitam em algum momento recorrer a outras escolas para atender as 

demandas locais. Entende-se que este serviço de transporte escolar quando prestado (ou não) 

desta maneira que se apresentou é inaceitável, por algumas razões: 1) os estudantes destas 

localidades, com exceção de PBU, dependem do transporte escolar, pois nas escolas dos 

reassentamentos só tem atendimento educacional até o Nível Fundamental, de modo que os 

estudantes não tem outra alternativa para chegar a escola; 2) o calendário escolar é o mesmo 

praticado no restante do município, de modo que a falta do transporte afeta diretamente na 

aprendizagem dos estudantes, pois conforme viu-se, no período chuvoso via fluvial nem sempre 

é possível navegar e via terrestre o acesso fica alagado; 3) O transporte escolar é direito do 

estudante previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996), na Lei 10.880 (BRASIL, 2004) que instituiu o Programa Nacional 

de Apoio ao Transporte Escolar e, no Decreto 6768 (BRASIL, 2009) que disciplina o Programa 

Caminho da Escola. Desta forma, diante de tantas diretrizes legais, o que justifica esse cenário 

de descaso com o transporte escolar das populações deslocadas.   
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Uma análise que se faz é: a responsabilidade da empresa constru tora da UHE foi tão 

somente construir a escola (por falta de um dispositivo legal que vinculasse garantias efetivas 

de ensino-aprendizagem) sem assegurar seu pleno funcionamento, ou seja, proporcionar 

condições mínimas para que itens como materiais didáticos, estrutura física e a merenda, por 

exemplo, fossem garantidos após a conclusão da escola. Desta forma, estando essas 

comunidades passando por mudanças tão significativas, a ausência de condições adequadas 

para o desempenho do papel da educação escolar enquanto agente reconfigurador é reduzido.  

Para se ter ideia, durante a pesquisa de campo em NVT, se ouviu comentários acerca da 

existência de recursos tecnológicos (computadores) que a escola dispunha, contudo, estes 

estavam desativados, pois não houve capacitação de pessoas que pudessem operar os 

equipamentos e capacitar a comunidade. Para Saviani e Duarte (2012, p. 50) “[...] o trabalho 

educativo alcança sua finalidade quando cada indivíduo singular se apropria da humanidade 

produzida história e coletivamente, quando o indivíduo se apropria dos elementos culturais 

necessários à sua formação como ser humano, necessária à sua humanização”.  

 Mesmo que atualmente as escolas contem com mais espaços próprios para leitura, 

prática de esportes, nem todas dispõe desta estrutura e nem tem escola em todos os 

reassentamentos, conforme informado pela própria SAE 18  em suas publicações sobre 

remanejamento de pessoas. Considerando o ônus pelo qual as comunidades deslocadas 

compulsoriamente têm que suportar, os benefícios trazidos mostram-se irrisórios e insuficientes 

na medida em que foram estimados quando da construção do empreendimento. Quer dizer, 

mesmo com aparente melhorias estruturais, de modo geral as pessoas continuando atreladas a 

um tipo de escola que, as circunstâncias atuais não permitem que elas se identifiquem e se 

encaixem no processo de ensino-aprendizagem. Revelou-se um estado de insatisfação com a 

educação escolar, ao menos no que concerne as características basais (se é que assim pode-se 

referir). Ao demonstrar insatisfação com a nova escola construída pelo consórcio SAE, os 

moradores dos reassentamentos acabam, por consequência, negando o próprio terr itório e 

colocando em risco sua reconfiguração socioterritorial. No entender de Frigotto (2010, p. 239) 

“[...] a prática educativa escolar se articula com a prática social [...]”, de modo que nesse 

movimento ocorre a produção social da própria existência humana, ainda que de forma mediata, 

pois o processo em si é histórico e concreto.   

 
18 Disponível em:http://www.santoantonioenergia.com.br/empresa/publicacoes/colecao-saiba-mais/. 

Acesso em: 31 de out. 2018. 
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 Para demonstrar que não houve diferença significativa a respeito das condições da 

escola antes e depois do deslocamento, apresenta-se a seguir um quadro síntese destas 

informações. 

Quadro 5 - Quadro síntese das informações acerca das escolas Antiga X Nova 

Questionamento Antiga Nova 

Quantidade de Professores Até 10 professores Até 10 professores 

Qualidade dos Professores Bom Bom 

Tinha Supervisão Pedagógica Sim Sim 

Qualidade da Supervisão Pedagógica Não sei Não sei 

Tinha/Tem Transporte Escolar Sim Sim 

Qualidade do Transporte Escolar Não sei Ruim 

Escola tinha/tem Merenda Sim Sim 

Qualidade da Merenda Bom Bom 

Tinha/tem quantidade suficiente de carteiras Sim Sim 

Qualidade das carteiras Bom Bom 

Recursos Didáticos  Só Livros Todos 

Qualidade dos Recursos Didáticos Bom Não sei 

Tinha/tem Esporte, Lazer e Biblioteca Só Esporte Todos 

Tinha/tem Banheiro, Água e Ventilador Todos Todos 

Qualidade da Estrutura Física da Escola Bom Bom 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

  

O questionamento seguinte visava investigar até que nível de cursos as escolas 

ofereciam. Como resposta, os entrevistados poderiam indicar: a) Nível Fundamental I (NF-I), 

b) Nível Fundamental II (NF- II), c) Nível Médio (EM), d) Não sei. 

  

Tabela 17 - Número de respostas acerca do nível de cursos das escolas 

Até que nível 

de curso? 
NEV RAZ SDO NVT PBU SRI MOR 

 

Total 

A
N

T
IG

A
 NF-I  11 9 11 1 3 10 8 53 

NF- II  - - - 13 4 4 1 22 

NM - - - - 9 - - 9 

Não sei 2 - 1 - - 2 4 9 

N
O

V
A

 NF- I 12 7 - - 3 2 6 30 

NF- II  - - - 14 4 12 3 33 

NM - - 1 - 9 - - 10 

Não sei 1 2 11 - - 2 4 20 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

No tocante a descrição da Tabela 17, os dados retratam que 6 escolas das antigas 

comunidades ou tinham cursos até o NF-I (56,9%) ou NF-II (23,6%). Nas escolas dos 
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reassentamentos os dados são: NF-I (32,2%), NF-II (35,4%) e, Não sei (21,5%). 

Estatisticamente analisados por meio do Teste de Wilcoxon de amostras pareadas com 95% de 

nível de confiança, verificou-se que há diferença significativa entre as médias (z = -2,945; p= 

0,03). 

Segundo o Art. 30, inciso VI da Constituição Federal (BRASIL, 1988) na perspectiva 

da administração municipal, o nível de cursos apresentados está correto, pois a obrigação do 

município com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado é a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental. A LDB (BRASIL, 1996) em seu artigo 4 aponta para padrões mínimos 

de qualidade na educação escolar. Neste caso, não se observou no PBA (SAE, 2008) qualquer 

relação entre esses padrões com os que a empresa trouxe no PBA.  

Não foram encontrados documentos oficiais que pudessem nortear a empresa 

construtora a respeito do nível de cursos que a escola deveria oferecer, tampouco acerca do 

tamanho da escola (aqui entendido como toda a parte física e material) de modo que houve total 

discricionariedade na hora de construí-las. Considerou-se apenas o número de moradores nos 

antigos assentamentos em idade escolar, de modo que não houve pressão do poder público 

municipal em se pensar políticas públicas que pudessem apontar para as condições físicas e 

humanas mínimas de qualidade e guiar a implantação das escolas nesses reassentamentos.  

Somente a partir de 2012, por meio de Instrução Normativa (IBAMA, 2012) que se 

estabeleceram diretrizes para os programas de educação ambiental (que não contempla a 

educação escolar de maneira ampla) decorrentes de obras como a construção de UHEs. 

Contudo, a duração deste tipo de programa não está explícita na referida IN, de modo que se 

apresenta a seguinte redação:  

§ 4º - A duração do Programa ou do projeto, bem como o seu momento de 

execução, poderão ser alterados pelo Ibama, durante o processo de 

licenciamento ou regularização, caso se verifique que o tempo de exposição 

impactos do empreendimento ou atividade está concentrado em etapa diversa 

àquela inicialmente avaliada (IBAMA, 2012). 
 

 Neste contexto, isso acaba revelando que a educação escolar não foi considerada 

importante para reconfiguração socioterritorial pela SAE e pelo poder municipal. A ausência 

de um dispositivo legal que pudesse condicionar a função social da escola no processo de 

reconfiguração socioterritorial e, portanto, tratada de modo a atuar nessa imprescindível tarefa, 

deixou os planejadores dos assentamentos a possibilidade de apenas reproduzir o que já se tinha 

antes dos processos de deslocamentos compulsórios das comunidades. Evidentemente, que essa 

situação letárgica não diminui o caráter de responsabilidade solidária que a empresa tem em 

auxiliar durante todo o processo de reconfiguração socioterritorial dos assentados. Pode-se 
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entender que isso é uma estratégia de invisibilizar as comunidades atingidas, tornando as 

responsabilidades do construtor menores e as necessidades da comunidade também. Para 

Bermann (2007, p. 5) “fazer uso da estratégia da invisibilidade significa negar direitos e deveres 

do próprio agente investidor para famílias e comunidades ribeirinhas e cidades ribeirinhas”.  

 O novo ponto de questionamento feito aos entrevistados comparou se a escola (antiga e 

atual) oferece cursos para jovens e adultos (EJA). Como resposta poderiam informar: a) Sim. 

Qual curso? b) Não, c) Não sei. Nesta questão os entrevistados poderiam indicar, caso 

lembrassem, qual era o nome do curso.  

Tabela 18 - Oferecia cursos da EJA 

ESCOLA ANTIGA NOVA 

OPÇÕES Sim Não Não sei Sim Não Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

NEV - 12 1 - 13 - 

RAZ 1 8 - 2 6 1 

SDO 5 5 2 - 3 9 

NVT 2 9 3 4 9 1 

PBU 10 - 6 10 - 6 

SRI 6 10 - 1 15 - 

MOR 1 8 4 2 7 4 

 Total 25 52 16 19 53 21 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

Extrai-se da Tabela 18 que nas escolas das antigas comunidades (55,7%) disseram não 

ter cursos da EJA contra (26,9%) alegando que existia a oferta desses cursos. Nas escolas dos 

reassentamentos o panorama foi de 57% dos entrevistados dizendo não ter, enquanto 20,4% 

dizendo que sim, existe cursos da EJA nos reassentamentos. O Teste não paramétrico de 

Wilcoxon para amostras pareadas com 95% de nível de confiança, verificou que não há 

diferença significativa entre as médias. 

 Os cursos da EJA ofertados nas antigas escolas informado pelos entrevistados foram: 

Entrevistado 1 [SDO]: Alfabetização 
Entrevistado 2 [SDO]: Alfabetização para adultos 
Entrevistado 3 [SDO]: Brasil Alfabetizado e Saberes da Terra 
Entrevistado 1 [PBU]: Ensino Médio 
Entrevistado 2 [PBU]: Não lembro 
Entrevistado 3 [PBU]: Ensino médio EJA 
Entrevistado 1 [SRI]: Alfabetização 
Entrevistado 2 [SRI]: Ensino Fundamental 
Entrevistado 3 [SRI]: Proerd EJA 
Entrevistado 1 [MOR]: Alfabetização 

 Dados da pesquisa (2018). 
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  Neste sentido, os entrevistados também informaram quais são os cursos oferecidos nas 

escolas atuais. 

Entrevistado 1 [RAZ]: Alfabetização 

Entrevistado 2 [RAZ]: Alfabetização 
Entrevistado 1 [NVT]: Alfabetização 

Entrevistado 1 [PBU]: Ensino médio EJA 

Entrevistado 1 [SRI]: Ensino Fundamental 

Entrevistado 1 [MOR]: Brasil Alfabetizado 

Dados da pesquisa (2018). 

 

 Percebe-se que em virtude do nível de escolaridade dos entrevistados ser 

majoritariamente do EFII, que o nível de cursos que lhes foram oferecidos nas comunidades e 

agora nos reassentamentos pelo município e SAE serem condizentes. Não obstante, esse baixo 

nível de escolaridade e falta do acesso a outros níveis de educação escolar formal, demonstram 

o estado de vulnerabilidade social que as comunidades enfrentam. Outro detalhe  conforme 

apresentado aqui nesta pesquisa, o anseio das comunidades nos reassentamentos é por cursos 

profissionalizantes (do SENAI, por exemplo) e que não houve sequer uma indicação deste 

segmento. Ou seja, de que forma eles podem lidar com a nova realidade socioterritorial, se a 

única preocupação do município e da SAE é no máximo atender precariamente essas pessoas, 

suas crianças e jovens apenas construindo uma escola na localidade.  

Os cursos profissionalizantes promovidos pela SAE foram àqueles que tinham relação 

com a obra, de maneira que a empresa poderia absorver esses indivíduos no campo de obras da 

usina. Contudo, terminados os trabalhos de menor exigência técnica (zeladores, cozinheiros, 

vibradoristas) todos os trabalhadores foram demitidos e a função desempenhado na obra não 

serve para ajuda-los a lidar com o processo de reconfiguração socioterritorial.  

Entende-se que o ser humano progride, na medida em que os subsídios para este 

progresso são oportunizados pelo ente federado (público ou privado). Se não existe a oferta de 

cursos mais específicos para este estrato da população é porque o poder público entende que o 

atualmente proporcionado seja suficiente. Caso essas comunidades não estivessem em estado 

de desequilíbrio e vulnerabilidade social e dentro dessa desordem ou entropia, em razão de 

terem sido expulsas de suas casas, desapropriadas de seus territórios, e não estivessem em zonas 

passíveis de conflitos, quem sabe assim, a ausência de políticas públicas não causariam tantos 

impactos negativos. Contudo, pensar deste modo atualmente é estarrecedor, pois as implicações 

antrópicas das ações dos agentes construtores da UHE no ambiente (natureza) que era dominado 

por essas pessoas (ciclo das águas por exemplo) os colocaram em condições de risco, 

completamente diferentes das que estavam acostumados a lidar. Para Sen (2010, p. 18) “o que 
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as pessoas conseguem realizar é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades 

políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras, como boa saúde, educação básica e 

incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas”.  

 Na sequência, perguntou-se aos entrevistados acerca do horário de funcionamento das 

escolas antigas e das novas nos reassentamentos. Como opção de resposta, poderiam informar: 

a) Somente pela manhã (SM), b) Somente pela tarde (ST), c) Manhã e Tarde (MT), d) Manhã, 

Tarde e Noite (MTN), e) Não sei (NS).  

Tabela 19 - Comparação do quantitativo de respostas dos horários de funcionamento da escola 

VARIÁVEIS 

Assentamentos 

NEV RAZ SDO NVT PBU SRI MOR Total 

A
N

T
IG

A
 

SM 3 4 6 - - 7 7 
27 

ST 6 2 - - - - - 
8 

MT 3 3 5 14 - 7 2 
34 

MTN - - - - 16 2 - 18 

NS 1 - 1 - - - 4 
6 

N
O

V
A

 

SM 1 3 - - - 10 4 
18 

ST - - - - - - 3 
3 

MT 12 5 - 12 - 6 - 
35 

MTN - - - 2 16 - - 
18 

NS - 1 12 - - - 6 
19 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Visualiza-se, por meio da Tabela 19 que as antigas escolas tinham seu horário de 

funcionamento predominantemente diurno com 69 dos entrevistados (74,19%) indicando as 

opções correspondentes ao funcionamento matutino, vespertino ou ambos. Com respeito ao 

funcionamento das novas escolas os resultados são: 66 dos entrevistados (60,21%) alegando 

que a escola funciona durante o dia (manhã, tarde e ambos). A maior diferença neste caso se 

deve ao número alto de entrevistados dizendo não saber em que período a nova escola funciona 

(20,43%). O Teste não paramétrico de Wilcoxon verificou que há diferença significativa entre 

as médias (z = -2,442; p = 0,015). 

 Depreende-se destes resultados que existe e persiste a mera repetição no que concerne 

à educação escolar. Apesar do argumento apresentado nos veículos de mídia quando da 

construção da UHE ser de avanços em todas as regiões afetadas pelo barramento do rio, seja 

por meio do aumento de empregos, geração de renda, diversificação de oportunidades 

econômicas, quer seja pelo recolhimento de royalties, essas benesses até poderiam ser 

alcançadas, caso as comunidades pudessem ser preparadas para tal finalidade.  Percebe-se que 

a ausência de educação escolar em todos os níveis da educação básica é um indicador de que 

esses indivíduos estão em situação de vulnerabilidade social.  
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 Desta forma, as promessas das melhorias ficaram apenas no imaginário das pessoas 

afetadas que tiveram parcas ações mitigadoras e reparatórias para muito tempo de angústias e 

incertezas. De acordo com a SAE 19  no tocante ao remanejamento de pessoas, além de 

condições de moradia e serviços no mínimo semelhantes ou melhores “essa estrutura deve ser 

complementada por uma rede de apoio que garanta a adaptação social e econômica das pessoas 

transferidas”, que durou somente 2 anos. Percebeu-se durante pesquisa de campo, que isso se 

tratou apenas de retórica para o convencimento das populações afetadas de que as coisas 

melhorariam, quando na verdade o que se presencia é um abandono material, econômico e 

social. Para Vignoli (2001) essas incongruências entre o que produzido material e 

simbolicamente e aquilo que é ofertado para a população causam debilidades e desvantagens 

para o desempenho e mobilidade social (traduzido nessa pesquisa como o risco da população 

não se reconfigurar socioterritorialmente).  

 Prossegue-se, com a descrição dos resultados feito na comparação do questionamento 

feito aos entrevistados acerca da necessidade dos estudantes da antiga e da nova comunidade 

vir até Porto Velho para estudar. Poderiam usar como resposta: a) Sim, alguns; b) Não, nenhum; 

c) Não sei. Os entrevistados poderiam complementar a resposta indicando o motivo de 

buscarem outros locais para estudar, caso quisessem. 

Tabela 20 - Comparativo acerca da necessidade de vir para Porto Velho estudar 

VARIÁVEIS 

ANTIGA COMUNIDADE NOVA COMUNIDADE 

Sim, 

alguns 

Não, 

nenhum Não sei 

Sim, 

alguns 

Não, 

nenhum Não sei 

A
S

S
E

N
T

A
M

E
N

T
O

S
 NEV 10 3 - 13 - - 

RAZ 6 3 - 9 - - 

SDO 7 4 1 8 - 4 

NVT 14 - - 14 - - 

PBU 7 6 3 6 10 - 

SRI 13 3 - 11 5 - 

MOR 9 1 3 9 4 - 

Total 66 20 7 70 19 4 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Contempla-se na Tabela 20 que nas antigas comunidades 70,9% dos entrevistados 

disseram que os estudantes precisavam vir até Porto Velho para estudar. Já nos reassentamentos 

esse percentual sobe para 75,2%. De acordo com o Teste não paramétrico de Wilcoxon para 

 
19 Coleção Saiba Mais. Disponível em: www.santoantoenergia.com.br. Acesso em: 11 jul. 2018.  
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amostras pareadas, com intervalo de confiança a 95%, este resultado não apresenta diferença 

significativa.  

 Os motivos apresentados pelos entrevistados para os estudantes dos atuais 

reassentamentos buscarem escola na capital ou em outra localidade estão descritos a seguir.  

Entrevistado 1 [NEV]: Para cursar o ensino médio 
Entrevistado 2 [NEV]: A maioria precisa, cerca de 80% das crianças 
Entrevistado 3 [NEV]: Não tem os demais níveis escolar 
Entrevistado 4 [NEV]: Falta de continuidade nos níveis de escolaridade 
Entrevistado 5 [NEV]: Em busca de outros níveis de escolaridade 
Entrevistado 6 [NEV]: Falta de continuidade dos níveis escolares 
Entrevistado 1 [RAZ]: Concluir os estudos 
Entrevistado 2 [RAZ]: Para conclusão dos estudos 
Entrevistado 3 [RAZ]: Falta de continuidade no ensino escolar 
Entrevistado 1 [SDO]: Cursar o ensino médio 
Entrevistado 2 [SDO]: Porque não tem escola 
Entrevistado 3 [SDO]: Não há escola aqui 
Entrevistado 4 [SDO]: Não tem escola em São Domingos 
Entrevistado 5 [SDO]: Por não ter nível de escolaridade superior 
Entrevistado 1 [SRI]: Alguns alunos vão para Jaci 
Entrevistado 2 [SRI]: Jaci-Paraná 
Entrevistado 3 [SRI]: Vão para Jaci-Paraná 
Entrevistado 4 [SRI]: Cursar outro ano 
Entrevistado 5 [SRI]: Jaci-Paraná 
Entrevistado 1 [MOR]: Para Jaci 
Entrevistado 2 [MOR]: Vão para Jaci 
Entrevistado 3 [MOR]: Vão para Jaci, também 
Entrevistado 4 [MOR]: Vão pra Jaci e Santa Rita 
Entrevistado 5 [MOR]: Santa Rita e Jaci 
Entrevistado 6 [MOR]: Jaci-Paraná e Santa Rita 
Dados da pesquisa (2018). 
 

Desta maneira, evidencia-se a existência da demanda estudantil nos reassentamentos, 

principalmente como já se tem citado em SDO. A partir do discurso dos entrevistados pode-se 

compreender que a falta de níveis escolares acima dos que são atualmente oferecidos é o que 

mais tem dificultado a vida dos estudantes nessas localidades. Atualmente, mesmo com escolas 

em 5 dos 7 reassentamentos, os atrasos no início do ano letivo, a  falta de assiduidade dos 

professores em função da condição das estradas, a diminuição da renda familiar, entre outras 

questões, tem refletido no aumento da procura de escolas fora, ou seja, na cidade de Porto Velho 

e seu Distrito mais próximo (Jaci-Paraná). 

Assim, entende-se que o ciclo de formação formal já precarizado em função das parcas 

condições da escola é insuficiente, o que pode gerar uma repetição de pessoas com baixa 

formação escolar nas novas gerações, dificultando o exercício de seus direitos e ingresso no 

mercado de trabalho de maneira justa. Um cenário de formação que não contemple no mínimo 

a educação básica revela a situação de vulnerabilidade social em que se encontram. O ideal ou 
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o desejável, seria todas as comunidades independentes de serem de zona rural ou urbana, 

gozarem de iguais condições para frequentar, permanecer, evoluir e concluir os estudos, em 

escolas públicas de qualidade. Para Abramovay (2002, p. 30) “[...] a posse ou controle de 

recursos materiais ou simbólicos que permitem aos diversos atores se desenvolver em sociedade 

[...] elas se vinculam em níveis de bem-estar, aos quais se pode ascender em um determinado 

tempo e território.” Este conjunto de ativos é que podem trazer mudanças efetivas em um dado 

contexto social.   

Prossegue-se apresentando o quantitativo de respostas acerca de como era a relação da 

comunidade em geral com a escola. Como opções de resposta havia: a) Ótimo, b) Bom, c) 

Razoável, d) Ruim, e) Não sei.  

Tabela 21 - Comparativo das respostas do relacionamento da comunidade em geral com a escola 

VARIÁVEIS 

ASSENTAMENTOS 

NEV RAZ SDO NVT PBU SRI MOR Total 

A
N

T
IG

A
 

Ótimo 1 1 5 - - - - 7 

Bom 10 8 4 11 5 12 6 56 

Razoável 1 - - 2 7 2 1 13 

Ruim 1 - - - 3 - - 4 

Não sei - - 3 1 1 2 6 13 

N
O

V
A

 

Ótimo 2 - - - - - - 2 

Bom 9 6 - 5 9 7 1 37 

Razoável 2 3 1 6 3 5 2 22 

Ruim - - 1 3 - - - 4 

Não sei - - 10 - 4 4 10 28 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 O Teste não paramétrico de Wilcoxon verificou que há diferença significativa entre as 

médias (z = -4302; p = 0,000). Depreende-se da Tabela 21 que 60,2% dos entrevistados 

achavam Boa a relação da comunidade com a escola. Atualmente apenas 39,7% tem o mesmo 

entendimento. Para Sevá (2005) o estrago causado por UHE é evidente e, os dados da pesquisa 

revelam que é preciso encarar de frente os problemas e alterações que essas mega obras causam 

no ambiente e na sociedade. Os motivos de acharem boa a relação da antiga comunidade com 

a escola estão descritos a seguir.   

Entrevistado 1 [NEV]: Porque não tinha briga 
Entrevistado 2 [NEV]: Tinha todos uma excelente convivência 
Entrevistado 4 [NEV]: Não brigava 
Entrevistado 5 [NEV]: Professora educada, gente boa 
Entrevistado 6 [NEV]: Professores bons 
Entrevistado 7 [NEV]: Não tinha desavença com os professores 
Entrevistado 8 [NEV]: Excelente relação, tranquila 
Entrevistado 9 [NEV]: Fácil relação 

Entrevistado 1 [RAZ]: Todos se conheciam 
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Entrevistado 2 [RAZ]: Os professores ensinavam as crianças a ler 
Entrevistado 3 [RAZ]: Não havia reclamação 
Entrevistado 4 [RAZ]: O professor era amigo da gente 
Entrevistado 1 [SDO]: Próprios esforços para ir à escola 
Entrevistado 2 [SDO]: Proporcionava união 
Entrevistado 3 [SDO]: Tudo era entre família 
Entrevistado 4 [SDO]: Os pais sempre presente 
Entrevistado 1 [NVT]: A direção de lá entrosava mais, fazia bingo quadrilhas 

etc., reunia toda comunidade 
Entrevistado 2 [NVT]: Não tinha críticas nem problemas 
Entrevistado 3 [NVT]: Não tinha briga, discriminação, todos respeitavam 
Entrevistado 4 [NVT]: Era escola boa, melhor de que a atual 
Entrevistado 5 [NVT]: Pessoal dava atenção pra gente, nós ‘ponhava’ pra 

aprender 
Entrevistado 6 [NVT]: As relações sociais dependem de um ponto de vista 

cultural 
Entrevistado 7 [NVT]: Tinha mais interação entre comunidade e escola 
Entrevistado 8 [NVT]: Tinha mais interação entre comunidade e escola 
Entrevistado 9 [NVT]: Alguns reclamavam da escola. Pra mim era boa, pois 

o saber ninguém tira de ninguém 
Entrevistado 1 [SRI]: Boa, sempre tinha reunião com os pais 
Entrevistado 2 [SRI]: Tinha uma convivência harmoniosa 
Entrevistado 3 [SRI]: Havia participação em todas as atividades 
Entrevistado 4 [SRI]: Comunidade se reunia em dias festivos na escola 
Entrevistado 1 [MOR]: A comunidade era mais unida 
Entrevistado 2 [MOR]: Nunca teve intriga, foi melhorando 
Entrevistado 3 [MOR]: Comunidade mais unida 
Dados da pesquisa (2018). 
  

Ao analisar o discurso dos entrevistados de 1 a 9 de NEV, dois aspectos se destacam: 1) 

a relação entre a comunidade em geral com a escola da antiga comunidade era de cordialidade, 

amizade e respeito; 2) indicativos que atualmente existem sérios problemas de relacionamento 

entre escola e comunidade. Isto demonstra que o deslocamento forçado desta comunidade e a 

simplificação do processo de reassentamento afetou seriamente o relacionamento dos 

moradores com a escola. No entender de Schumann (2014, p. 16) é preciso “[...] entender como 

as sociedades estão se tornando cada vez mais vulneráveis [...]” em função dos processos 

apresentados pelos entrevistados que dão origem aos riscos e seus impactos na reconfiguração 

socioterritorial.  

Pode-se extrair do discurso dos entrevistados 1 a 4 de RAZ que há conflitos sociais no 

assentamento e existe dúvida acerca da qualidade da educação ofertada atualmente dentro da 

comunidade. Resta saber, até que ponto as características individuais vêm afetando o 

relacionamento do grupo e, se tais peculiaridades não forem postas assim propositalmente para 

que os laços que os tornavam um só grupo fossem extintos. Sevá (2005) adverte que apesar de 

todo o acervo histórico e científico acerca de construção de UHE, esta memória e conhecimento 

são ignorados pelos tomadores de decisão.   
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 Ao analisar a justificativa dos entrevistados de SDO, o caráter familiar da relação entre 

escola e comunidade, a participação dos pais e o esforço feito para frequentarem a escola  fica 

evidenciado. Contudo, o que se presencia nesta comunidade atualmente é a ausência de escola, 

ou seja, as pessoas foram privadas, tolhidas de recriar este vínculo que havia antigamente. No 

entender de Bermann (2007, p. 5) “a não-identificação dos sujeitos e seus interesses, suas 

histórias e culturas, por parte do agente investidor, não deixam de ser elementos, previamente 

definidos, para conceber o fenômeno da invisibilidade para populações ribeirinhas”. 

Em NVT, ressalta-se do discurso a questão cultural apontada pelos entrevistados 1, 3 e 

5, o ambiente salutar entre comunidade e escola visto no discurso dos entrevistados 2, 4, 7 e 8, 

um ambiente sem desavenças, violência e preconceito conforme destacado na fala do 

entrevistado 3. Destaca-se também das falas, a ênfase nas palavras “mais” e “não tinha” 

desvelando que atualmente as palavras podem ser “menos” e “tem”. Para Lefebvre (2000, p. 

187) as falas revelam que para os entrevistados “o espaço é o berço, o lugar de nascimento, o 

meio das comunicações e das trocas, da natureza à sociedade.” Caso esses indivíduos não 

encontrem esses elementos no reassentamento, não se vislumbra uma reconfiguração 

socioterritorial.  

 No assentamento PBU, nenhum entrevistado quis justificar o porquê da resposta. Como 

se trata do único assentamento urbano, acredita-se que seja este o motivo de tanta objetividade 

nas respostas, ou pelo fato da escola ter sido somente reformada pela SAE. Abramovay (2002, 

p. 31) adverte que mesmo a comunidade apresentando “[...] contexto de estruturas de 

oportunidades, mas que, contraditoriamente, permanecem reclusos a um cenário de 

inseguranças, instabilidades e marginalidade.” Ou seja, o fato de estarem em um bairro urbano, 

não os retira da condição de vulnerabilidade social, pois a falta de escola no bairro, a ausência 

de transporte escolar, esgoto tratado e baixa atividade econômica no bairro os mantém na 

mesma condição dos demais reassentamentos.   

Em SRI revela-se nas justificativas dos entrevistados 1 a 4 o valor da relação entre escola 

e comunidade, da importância das reuniões, da boa convivência, dos dias festivos. Cenário que 

acaba por se repetir em outros assentamentos e, que marca o discurso dos entrevistados.  Nesta 

perspectiva que se deve pensar no remanejamento das comunidades, pois este deve 

necessariamente envolver as múltiplas dimensões dos agentes envolvidos, tanto daqueles que 

vivem no Território, como aqueles que vão modificá-lo. Nesse sentido, esse planejamento do 

reassentamento deve se apoiar em profundo conhecimento do território para que não se produza 

vulnerabilidade. 
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No assentamento MOR, evidencia-se no discurso dos entrevistados 1, 2 e 3 um destaque 

para a união que havia na comunidade. Fato compreensível tendo em vista que no momento da 

pesquisa em campo (durante a coleta dos dados) constatou-se segundo relatos da liderança 

comunitária e alguns moradores que em poucos anos já no reassentamento, houve um debate 

entre eles resultando no fechamento da escola. Entretanto, atualmente parte destes que optaram 

pelo encerramento das atividades da escola na comunidade, querem que ela volte a operar.  

Diante deste fato emerge a dúvida de qual seria o propósito em colocar pessoas com 

características tão distintas e deslocadas compulsoriamente para morarem no mesmo 

reassentamento sem o devido e prévio cuidado com a educação escolar que seria ofertada, com 

os novos papéis e relações sociais que desempenhariam. Esta atitude por parte da SAE, além 

de trazer riscos e vulnerabilidades, reduz drasticamente a possibilidade destas pessoas se 

reconfigurarem socioterritorialmente e tornarem-se uma nova comunidade.  

A Seção 22 do PBA (SAE, 2008) previu que as populações em áreas de influência direta 

da UHE passariam por alterações sociais, políticas e na qualidade de vida, difíceis de serem 

absorvidas pelos moradores. Ainda assim, reconhecendo a complexidade das ações que tinham 

pela frente, o PBA se apresentou demasiadamente simples e processos multifacetados que 

compõe (deveriam compor) o programa de remanejamento mesmo pautado em bases legais 

(conforme consta na Seção 22 do PBA/SAE, 2008, p. 4) não está sendo capaz de garantir a 

recomposição das atividades (econômicas, socais, educacionais, culturais, emocionais) em 

condições pelo menos equivalentes as anteriores.  

 Entende-se nesta pesquisa que o resgate, manutenção, fortalecimento e ampliação da 

educação escolar, fortaleceria a comunidade e haveria mais chances de entendimento das novas 

configurações e estruturas sociais do reassentamento. Quando se refere a educação escolar, 

aponta-se para um indicador importantíssimo do índice de vulnerabilidade social. Sua falta ou 

ausência de condições de acesso, resultam em riscos de não reconfiguração socioterritorial para 

os reassentados. Desta forma, perguntou-se aos entrevistados se a escola tinha (antiga escola) e 

tem (nova escola) um papel importante para a comunidade. Colocou-se como alternativas de 

resposta: a) Sim, b) Não, c) Não sei. De modo complementar, assim como feito em questões 

anteriores, os entrevistados poderiam informar o porquê da resposta. 

Tabela 22 - Comparativo de respostas sobre a importância do papel da escola 

VARIÁVEIS 

ASSENTAMENTOS 

NEV RAZ SDO NVT PBU SRI MOR Total 

A
N

T
I

G
A

 Sim 13 8 11 14 16 16 8 86 

Não - 1 - - - - 1 2 



149 
 

 
 

Não sei - - 1 - - - 4 5 

N
O

V
A

 Sim 13 9 5 14 16 14 9 80 

Não - - 3 - - 2 1 6 

Não sei - - 4 - - - 3 7 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 O Teste não paramétrico de Wilcoxon verificou que não há diferença significativa entre 

as médias. Observa-se por meio da Tabela 22 que 92,4% dos entrevistados disseram Sim, a 

antiga escola da comunidade tinha um papel importante, contra 86% informando a mesma 

opção com relação a nova escola do reassentamento . Nesta perspectiva Alves (2006) tem o 

seguinte posicionamento acerca da importância da educação: 

A educação geral pode ser um instrumento dessa transformação na 

consciência do homem. Operando segundo a condição exposta, ela contribui 

para tornar o homem um cidadão, uma força ativa de pressão no sentido de 
que sejam estendidos a todos a fruição dos bens materiais e o domínio de todo 

o conjunto dos modernos recursos tecnológicos que o desenvolvimento 

colocou à disposição da humanidade. Essa forma típica de atuação do cidadão, 

que implica sistematicamente a luta, não só opera consequências no intuito de 

ampliar as bases de convivência democrática, no interior da sociedade, como 
viabiliza, de fato, a elevação da qualidade de vida do cidadão pelo acesso a 

todos os benefícios gerados pelo trabalho criativo do ser humano. Por lutar em 

busca desses valores, somente o cidadão é sujeito ativo de mudanças 

quantitativas que rumam para transformações qualitativas. Somente a 

consciência de como funciona a sociedade permite ao cidadão apreender os 
limites da cidadania expressos nos seus deveres, nas suas responsabilidades e 

nas suas possibilidades dentro do processo de superação das relações sociais 

vigentes (ALVES, 2006, p. 237). 

  

Pensem, se a escola (enquanto instituição social de base) tivesse sido planejada de modo 

a buscar a formação integral dos estudantes de todas as famílias que estavam em área de 

influência direta da UHE, como se diminuiria os riscos e vulnerabilidades aos quais atualmente 

estão expostas essas comunidades. O que se revela é que a escola atual somente tenta recompor 

precariamente o cenário educacional que havia na ocasião do deslocamento compulsório das 

comunidades. Observou-se diversos relatos de crianças que necessitam estudar, do número de 

estudantes que vem aumentando ano após ano, e a única “coisa” que se constata é o atendimento 

mínimo da população de modo a reproduzir o cenário educacional antigo. Desprezou-se as 

diversas memórias e estudos que tratam dos deslocamentos compulsórios. Para Sevá (2005, p. 

283) os projetistas e proponentes de tais obras além de desconsiderar os aspectos subjetivos e 

objetivos das populações esses são “[...]combatidos doutrinariamente pelos elaboradores dos 

tais EIAs e pelos aprovadores das licenças, nos órgãos de governo federal e estadual.” 

  As razões apresentadas pelos entrevistados a respeito da importância da antiga e da 

nova escola para a comunidade estarão descritas a seguir.  
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Quadro 6 - Quadro comparativo da importância da antiga e da nova escola 

VARIÁVEIS ANTIGA NOVA 

NEV 

1 
Porque ensinaram as crianças a ler e 

escrever.  

Porque sem escola não tem aprendizagem 

2 Aprendizagem das crianças. Porque é próximo da residência 

3 Ler e escrever Para as crianças ler e escrever 

4 Para o desenvolvimento das crianças. Tem muitas crianças que precisam estudar 

5 

Naquele tempo nas escolas estudar era 
bom 

Cada ano surgem mais crianças e não tem 
como mandar para Porto Velho 

6 Perto de casa Falta uma creche 

7 

Lutavam por professores para a escola O ensino é fundamental para a 

comunidade, pois me arrependo de não ter 

estudado 

8 

Eram bem atendidos, diferente de outras 

escolas do nível médio, onde foram mal 

recebidos 

Perto de casa 

9 Muitos não podiam ir à porto velho Por dar continuidade com a educação 

10 
Formação dos alunos Necessidade de escola na comunidade de 

fácil acesso 

RAZ 

1 Porque as crianças aprendiam a ler Arrumar a estrada 

2 Todos aprenderam a ler e escrever Estudam muitas crianças 

3 Única perto de casa Não precisa sair para estudar 

4 Próximo de casa Única por perto para aprender alguma coisa 

5 
Para alfabetizar as crianças Crianças tem que estudar e “tando” perto é 

bom demais 

6 Proporcionava educação Muito importante, pois tem muitas crianças 

SDO 

1 
Conseguir desenvolver um pouco por 

causa da escola 

Para ter acesso à leitura 

2 Facilidade de acesso Não tem escola 

3 

Beneficiava os alunos da comunidade Uma escola aqui seria ótimo. Faria a 

diferença para crianças e pais 

4 

Para mim era ótimo. Porque nossos filhos 

aprendiam a ser educados 

Caso existisse a escola 

NVT 

1 

Não só lá, mas em todos os lugares Temos medo de perder a escola, o posto. A 

vila vai virar não sei o que 

2 Tinha qualidade, tudo se resumia à escola Não teriam como aprender aqui 

3 

Muitas pessoas necessitavam da escola. 

Atendiam outras comunidades 

Importante para a continuidade da 

comunidade 

4 As crianças podiam estudar e aprender Distância para Porto Velho 

5 
Era só ela que tinha ali As crianças precisam estudar, estar na 

escola 

6 

Lógico, para todas as comunidades a 

escola é mais importante 

Se não tivesse escola aqui teria que ir para 

a cidade, ou para a vila princesa. 
Aumentou o número de 30 para 60 alunos 

7 É fundamental e que haja parceria Só tem ela né 

8 Educação dos filhos É a única que está tendo papel importante 
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9 

A escola era pequena, mas tinha escola Pelo menos as crianças e adolescentes tem 

essa oportunidade 

10 Única forma de ensinar os nossos filhos Para os nossos filhos 

PBU 

1 

Tirava os meninos das ruas, era próximo 

de nossas casas 

Com as crianças na escola, os pais podem 

trabalhar 

2 

Muitas crianças moravam cá perto Muitos filhos saem para estudar longe, se 

tivesse aqui perto era melhor 

3 Estudar é importante Porque é importante estudar 

4 
As crianças aprendem muito na escola As crianças e adolescentes precisam 

estudar 

5 Tira os meninos das ruas É preciso para ser alguém na vida 

6 Precisam da escola pra aprender Para preparar para o trabalho 

SRI 

1 A escola era ponto chave para a educação Pelo fato de ensinar a ler e escrever 

2 

Os alunos estudavam todos os dias Os funcionários da escola não se 

relacionam com a comunidade 

3 Educavam os nossos filhos Traz a educação 

4 Toda escola tem um papel importante Toda escola tem que ter, vai do ensino 

5 

Hoje as crianças deram continuidade na 

escola de Jaci 

É lá que nossos filhos são educados e a 

comunidade se reúne 

6 Muito importante A única que tem nas proximidades 

MOR 

1 Para ensinar ler e escrever A aula não é boa e tem ausência de aula 

2 

Era importante os filhos dos cidadãos 

terem a escola 

Tem crianças que necessitam de uma 

escola mais próxima 

3 

De suma importância A educação para as crianças é essencial 

para a comunidade 

4 Através da escola, tinha união Ao menos o EJA 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 Destacam-se das falas dos entrevistados de NEV (1, 2, 3, 4 e 10) como fatores 

primordiais da importância da antiga escola para a comunidade: a aprendizagem, a leitura, a 

escrita, a formação, a educação e o desenvolvimento das crianças. Outros elementos 

considerados fundamentais estão realçados nos discursos dos entrevistados 5, 6, 7, 8 e 9, de tal 

modo que apontam: a proximidade da escola de suas casas, a qualidade da educação e do 

atendimento prestado, e a luta pela presença da escola e dos professores na comunidade.  No 

entender de Saviani (2011, p. 67) “[...] se a escola não permite o acesso a esses instrumentos, 

os trabalhadores ficam bloqueados e impedidos de ascender ao nível da elaboração do saber, 

embora continuem, pela sua atividade prática real, a contribuir para a produção do saber.” 

Entende-se que o autor faz referência ao local de produção deste saber, que é o espaço social, 

das relações sociais, de modo que na ausência e a privação de uma escola colocam em risco 

essa população.   
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 Percebe-se nas justificativas dos entrevistados de RAZ (1, 2, 5 e 6) a ideia  da antiga 

escola para o aprendizado, principalmente da leitura e escrita. Para os entrevistados 3 e 4 o fato 

decisivo para o papel da escola ser importante era sua proximidade de casa. Sobressai-se, outra 

vez, sob a perspectiva dos entrevistados uma análise bem sutil do papel da escola, tão pequena 

quanto a própria estrutura física desta, tão singela quanto os estudantes que dela necessitavam, 

enfim, para eles era o máximo que ela poderia oferecer naquelas condições. De tão vulneráveis 

que se apresentam as condições estruturais, de ensino-aprendizagem, de acesso, de transporte, 

enfim, conforme já foi evidenciado nesta pesquisa, a escola não terá forças para cumprir seu 

papel de possibilitar “[...] o acesso ao saber social elaborado e sistematizado e cuja apropriação 

se dá dominantemente na escola”, portanto não será capaz de auxiliar na reconfiguração 

socioterritorial. 

 Evidencia-se no argumento dos entrevistados de SDO (1 e 4) a respeito da antiga escola, 

a ênfase nos aspectos da alfabetização, educação e desenvolvimento do aprendizado formal por 

meio da escola. Para os entrevistados 2 e 3 era importante a escola na comunidade pela 

proximidade e benefícios desta ser na própria localidade. Para Freire (2001, p. 35) “não há 

educação fora das sociedades humanas e não há homens isolados. O homem é um ser de raízes 

espaço-temporais [...] deve estabelecer uma relação dialética com o contexto da sociedade à 

qual se destina, quando se integra neste ambiente” este, por sua vez, possibilita e oferece 

proteção a plena integração do homem neste território.  

 Pode-se constatar por meio das falas dos entrevistados de NVT, cada um à sua maneira, 

consegue expressar o sentimento da importância da antiga escola. Uns destacando como 

elementar e imprescindível para qualquer lugar, outros citando que lá seria o único lugar 

preparado para ensinar os filhos. O mais importante de tudo isso foi perceber que não importa 

o quanto as pessoas possam ser privadas de uma educação pública de qualidade, elas  ainda são 

capazes de enxergar o quanto a educação escolar podem mudar suas vidas. Houve relatos sobre 

o medo dos moradores em perder a nova escola, pela possibilidade de seu  fechamento em 

função do número de moradores em idade escolar estar reduzindo na v ila. Tal pensamento 

corrobora com o entendimento de Frigotto (2010) entendendo a prática educativa escolar como 

imediatamente improdutiva, mas mediata na medida em que forma os trabalhadores para 

atuarem no mercado de trabalho. Revelou-se também que esta é uma das únicas instituições 

ativas e de importância na comunidade, que supostamente foi preparada para propiciar a todas 

as famílias a reestruturação das atividades econômicas e qualidade de vida, em condições pelo 

menos equivalentes as anteriores.  
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 Pode-se perceber ao analisar o discurso dos entrevistados 1 e 5 de PBU, uma 

preocupação típica de regiões urbanas, a violência, pois através desta perpassam outros perigos 

como o uso das drogas, o ingresso no mundo do crime. Como já vimos aqui nesta pesquisa, este 

reassentamento é o único urbano, naturalmente as inquietações diferem um pouco dos demais 

em função disto, contudo, a importância se assemelha dando ênfase na aprendizagem dos 

estudantes. Evidenciou-se no discurso colocações dos reassentados voltadas para o papel 

formativo da escola na preparação para o trabalho. Estima-se que no Brasil as principais causas 

de vulnerabilidades sociais para crianças e adolescentes estejam relacionadas ao alcoolismo e 

conflitos entre casais. Para Fonseca (et al., 2013, p. 3) “além de todos esses riscos, podem-se 

destacar os riscos do trabalho infantil e o da exploração da prostituição de crianças”. Cabe 

destacar também, a importância que davam a escola ser próxima de suas residências e o papel 

da educação escolar para a formação das crianças.  

 Encontra-se nas falas dos entrevistados 1, 3 e 4 de SRI a respeito da antiga escola, um 

destaque para a educação formal, da importância desta enquanto instituição social de base na 

formação do cidadão. Salienta-se, por sua vez, nos discursos dos entrevistados 2, 5 e 6 a 

frequência com que estudavam e necessidade de se estudar, pois atualmente as crianças deste 

assentamento são encaminhadas para o Distrito de Jaci Paraná se quiserem concluir o Ensino 

Médio. Em SRI, a nova escola é apontada como ponto chave da aprendizagem dos filhos e, 

devido sua estrutura, serve de ponto de encontro da comunidade para reuniões.  O cenário 

perverso de vulnerabilidade apresentado pela falta de disponibilidade de recursos institucionais 

materiais e simbólicos prejudicou essa população. Para Abramovay (2002, p. 33) “o não-acesso 

a determinados insumos (educação, trabalho, saúde, lazer e cultura) diminui as chances de 

aquisição e aperfeiçoamento desses recursos que são fundamentais para que os jovens 

aproveitem as oportunidades oferecidas pelo Estado, mercado e sociedade [...].” 

 Observa-se nas alegações do entrevistado 1 de MOR, a menção ao pressuposto de que 

a antiga escola ensinava a ler e escrever. Os entrevistados 2 e 3 reforçando que era importante 

ter escola na comunidade e, o entrevistado 4 dizendo que por meio dela a comunidade se unia.  

Extrai-se da crítica do entrevistado 1 que, a referência da aula não ser boa seja com relação a 

escola de SRI, pois a escola de MOR encontra-se fechada. Por isso, o entrevistado 4 cita que 

“ao menos o EJA”, porque atualmente a escola fechou, mas o espaço tem condições de ser 

usado para receber estudantes. Para Freire (2001, p. 41) a educação não se trata do simples ato 

de ler e escrever “é entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se 

graficamente. É uma incorporação. Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, 
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das palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo existencial, mas uma atitude de criação 

e recriação”. Percebe-se no discurso dos reassentados, a importância do papel da nova escola 

vinculada principalmente ao número de crianças nos reassentamentos, para que estas através da 

escola “aprendam alguma coisa” a “ler e escrever”. Atualmente a escola fica próximo das casas 

e, de acordo com o discurso dos entrevistados, caso tivesse uma em cada reassentamento seria 

fantástico. Não obstante, as ponderações dos entrevistados revelam que os reassentamentos 

carecem de uma creche que possa atender ao menos as crianças residentes nestas localidades.  

 Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (PME, 2015, p. 34) “[...] 

apesar dos investimentos em educação e dos avanços tecnológicos do século XXI, a 

infraestrutura das instituições de ensino ainda não contempla de forma satisfatória as condições 

plenas ao atendimento educacional.” Nesse sentido, faz-se necessário que na definição 

orçamentária do município sejam priorizados recursos financeiros, que permitam a melhoria do 

espaço físico escolar e do seu entorno.  

Vale destacar que a construção de creche nos reassentamentos não foi prevista no PBA. 

Enfim, os dados refletem a insegurança em torno da educação escolar, das incertezas quanto a 

nova vida nos reassentamentos, a exposição e riscos provocados pelo deslocamento 

compulsório, ou seja, acerca de suas condições de vida atuais e de que maneira farão para 

enfrentar as dificuldades que lhes aflige atualmente. A educação é um componente chave para 

determinar a qualidade de vida de uma população, de aumentar os níveis de bem-estar social, 

sendo desta forma, um tradicional espaço de socialização. Para Abramovay (2002) o processo 

de massificação do ensino não tem considerado a qualidade da educação ofertada, tampouco 

considerado os processos formativos que estão excludentes de modo a favorecer algumas 

classes em detrimento de outras, afastando assim, a importância da educação formal para muitos 

jovens.  

 Para fechar o ciclo da descrição dos resultados, apresenta-se a seguir como os 

entrevistados avaliam a educação escolar no reassentamento. Para tanto, 4 opções de resposta 

foram dadas: a) Igual a da antiga vila; b) Melhor que a da antiga vila, por que; c) Pior que o da 

antiga vila, por que; d) Não sei. Primeiramente discutem-se os valores percentuais em seguida 

expõem-se os porquês das respostas.  

Tabela 23 – Percentual de respostas sobre a Educação Escolar do reassentamento 

 Igual Melhor Pior Não sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s Novo Engenho 

Velho 

Contagem 3 10 - - 13 

% em Assent 23,1% 76,9% - - 100% 

Riacho Azul Contagem 1 7 1 - 9 
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% em Assent 11,1% 77,8% 11,1% - 100% 

São Domingos Contagem - - 3 9 12 

% em Assent - - 25,0% 75,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 4 4 6 - 14 

% em Assent 28,6% 28,6% 42,9% - 100% 

Parque dos Buritis Contagem 1 - 5 10 16 

% em Assent 6,3% - 31,3% 62,5% 100% 

Santa Rita Contagem 2 7 1 6 16 

% em Assent 12,5% 43,8% 6,3% 37,5% 100% 

Morrinhos Contagem - 4 3 6 13 

% em Assent - 30,8% 23,1% 46,2% 100% 

Total Contagem 11 32 19 31 93 

% em Assent 11,8% 34,4% 20,4% 33,3% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 De modo geral os dados da Tabela 23 revelam que cerca de 1/3 dos reassentados 

entrevistados acham a educação escolar melhor que a das antigas comunidades. Contudo, se 

contrapondo a estes, tem-se os outros 2/3 considerando-a igual, pior ou dizendo não saber. Nos 

reassentamentos da margem esquerda (NEV e RAZ) 76,9% e 77,8% respectivamente, 

entendem que a educação escolar do reassentamento está melhor que o da antiga comunidade. 

A exceção desta margem foi SDO em que 25% dos entrevistados acham que a educação escolar 

está Pior. As razões apresentadas pelos entrevistados estão descritas a seguir: 

Entrevistado 1 [NEV]: Porque tem aula e merenda 
Entrevistado 2 [NEV]: Não precisa cruzar o rio 
Entrevistado 3 [NEV]: Não tinha transporte 
Entrevistado 4 [NEV]: Próximo da casa 
Entrevistado 5 [NEV]: Hoje os estudos e professores são melhores 
Entrevistado 6 [NEV]: Professores mais sabidos 
Entrevistado 7 [NEV]: Não tinha os mesmos materiais 
Entrevistado 8 [NEV]: Acesso à internet, mais apoio 
Entrevistado 9 [NEV]: Melhor estrutura física 
Entrevistado 1 [RAZ]: Pelo transporte 
Entrevistado 2 [RAZ]: Tem ventilador 
Entrevistado 3 [RAZ]: Tem mais condições de seguir estudando 
Entrevistado 4 [RAZ]: Mais e melhores professores, mais estrutura 
Entrevistado 5 [RAZ]: Vai mais além 
Entrevistado 6 [RAZ]: Acesso mais difícil 
Entrevistado 1 [SDO]: Porque não existe  
Entrevistado 2 [SDO]: Porque não tem escola 
Entrevistado 3 [SDO]: Lá tinha escola 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 É possível identificar por meio do discurso dos reassentados da margem esquerda que a 

educação escolar foi apontada como melhor atualmente por três principais fatores: 1) a presença 
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da escola no reassentamento (exceto em SDO); 2) Melhor estrutura física (escolas novas); 3) 

Professores mais capacitados e em maior número na escola. Entretanto, boa parcela dos 

entrevistados acha que a situação escolar não melhorou, estão iguais ou piores. Evidentemente, 

que neste caso, deve-se considerar situações pontuais: todas as duas escolas construídas na 

margem esquerda são novas e com estrutura de alvenaria, tem equipamentos novos como 

ventiladores e internet, mobiliário novo.  

Ocorre que não existe nenhuma garantia de que essas condições permanecerão, pois a 

obrigação da empresa era por 2 anos. Ou seja, o aparente contentamento em função das 

condições da escola não se refletiu no transcorrer da pesquisa, pois as lembranças da an tiga 

escola (por mais simples que fossem) demonstraram maior engajamento da comunidade com a 

instituição do que aparenta hoje em dia. Essa falta de consenso acerca da qualidade da educação 

escolar, revela que essas divergências de pensamentos e posicionamentos podem ter 

atrapalhado durante a fase de ajustes e acordos entre construtores e população deslocada para o 

estabelecimento do reassentamento e suas benfeitorias. Na visão de Bermann (2007, p. 6) “o 

estabelecimento de um consenso significa o reconhecimento dos interesses divergentes que 

devem ser considerados e incorporados no processo de negociação”.   

 Nos reassentamentos da margem direita é possível observar que 37,2% dos 

entrevistados não sabem se está igual, melhor ou pior, enquanto 25,4% dos entrevistados acham 

que está melhor e outros 25,4% dos entrevistados achando que piorou. As motivações das 

respostas em relação a educação escolar nos reassentamentos são apresentadas abaixo.  

Entrevistado 1 [NVT]: A dedicação era maior 
Entrevistado 2 [NVT]: Cada dia que passa fica pior 
Entrevistado 3 [NVT]: O transporte era melhor, educação era melhor, 

materiais novos e escola sempre pintada 
Entrevistado 4 [NVT]: Os professores gostavam de ensinar 
Entrevistado 5 [NVT]: A escola era melhor, vivíamos felizes 
Entrevistado 6 [NVT]: Tem alguns materiais aqui que lá, não tinha. Aqui 

aprende mais 
Entrevistado 7 [NVT]: Tem mais professores, mais fácil e melhor 
Entrevistado 8 [NVT]: Lá era estrutura pequena, aqui é melhor 
Entrevistado 9 [NVT]: Falta frequência dos profissionais 
Entrevistado 10 [NVT]: O ensino era melhor 
Entrevistado 1 [PBU]: Quase não tem aula e falta merenda 
Entrevistado 1 [SRI]: As crianças eram mais assistidas 
Entrevistado 2 [SRI]: A mesma coisa. Não mudou, os mesmos problemas 
Entrevistado 3 [SRI]: Tem mais aluno, tá mais perto 
Entrevistado 4 [SRI]: Facilidade, perto da cidade 
Entrevistado 5 [SRI]: As crianças são mais atendidas, um professor pra cada 

matéria 
Entrevistado 6 [SRI]: Mais perto, mais organizado 
Entrevistado 1 [MOR]: O acesso é mais flexível 
Entrevistado 2 [MOR]: O ônibus passa na porta 
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Entrevistado 3 [MOR]: Mesmo não tendo escola, na atual em Santa Rita 
Entrevistado 4 [MOR]: Escola tá fechada 
Entrevistado 5 [MOR]: Cada professor está trabalhando na sua formação 
Dados da pesquisa (2018). 
 

 Encontra-se de modo geral no discurso dos reassentados da margem direita, a visão de 

que antes as coisas funcionavam melhor, seja porque as relações entre as pessoas eram mais 

efetivas, seja em função de todos os aspectos simbólicos que foram perdidos com o enchimento 

do reservatório da usina. Evidencia-se dois aspectos centrais: um favorável a nova escola outro 

contra. O primeiro é relativo à facilidade de acesso à escola e o maior número de professores. 

O segundo diz respeito ao descaso informado por alguns entrevistados com relação ao processo 

de aprendizagem dos estudantes. Demonstrou-se nesta pesquisa que não havia diretrizes legais 

no tocante a educação escolar que pudessem nortear a SAE no planejamento e construção das 

escolas. Entretanto, Farenzena e Luce (2014) diz o seguinte sobre a responsabilidade do poder 

público: 

A responsabilidade das três esferas de governo também está presente na tarefa 

de regulamentação da educação. Nessa dimensão, destacamos o papel dos 

poderes executivo e legislativo. Ao Congresso Nacional cabe elaborar a lei de 
diretrizes e bases da educação nacional e outras leis de interesse nacional 

versando sobre a educação. As assembleias legislativas dos estados e as 

câmaras de vereadores podem complementar a legislação nacional ou estadual. 

Os poderes executivos de cada esfera de governo também normatizam a 

educação, por meio de decretos, resoluções, portarias, etc. (2014, p. 204) 
  

Reitera-se que a prospecção feita na Seção 22 do Plano Básico Ambiental 20  do 

Aproveitamento Hidrelétrico do Rio Madeira, não estabeleceu sequer uma diretriz que verse 

sobre a estrutura física ou recursos humanos e didáticos/pedagógicos da escola. É fato que a 

presença física da escola em quase todos os reassentamentos foi um grande avanço, o que por 

si só, não representa (ao menos não vem representando) a garantia de uma formação suficiente 

para restabelecer as atividades econômicas, sociais e culturais equivalentes as de antes do 

deslocamento, como previstas no PBA. Neste documento existe uma série de critérios de 

elegibilidade para ser enquadrado neste ou naquele perfil e, por conseguinte, ser beneficiário 

desta ou daquela medida mitigadora dos transtornos causados pelo deslocamento involuntário. 

Entretanto, vantagens mais efetivas e duradouras (recomposição social e salarial, capacitação 

para atividades econômicas diversas) foram pouco identificadas durante a pesquisa em campo.  

 
20 Disponível em: 

http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/Mad/Documentos%20Oficiais/PBA/pba%203.pdf. 

Acesso em: 12 de Nov. 2018. 
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 As informações desta pesquisa, revelam que os reassentados não tem as mesmas 

condições educacionais, sociais, ambientais e econômicas anteriores. Isso, em razão de não ter 

escolas em todos os reassentamentos; da estrutura do tecido social estar em risco de não se 

reconfigurar; da perda dos recursos da pesca e agricultura de várzea; rompimento dos laços de 

vizinhança e compadrio; da eliminação do conhecimento da dinâmica do rio; em alguns casos 

a estrada (fluvial e terrestre) dificulta a conexão com as cidades; além da questão simbólica que 

os antigos territórios representavam da tranquilidade da beira rio. Para Rebouças (2000, p. 13) 

“essa gente uma vez desapropriada e compulsoriamente deslocada, acaba sendo reassentada em 

lugares outros [...] impactada com as radicais mudanças havidas em suas tradicionais formas de 

existir, vê-se constrangida a adaptar-se a ambientes novos, planejados por técnicos cuja 

ignorância [...]” faz com que acreditem que a oferta de uma casa em novo lugar, com energia 

elétrica e água, e outras “regalias” represente justa e completa compensação das perdas 

impostas aos ribeirinhos e população afetada.  

 Mesmo com todas as demandas existentes na educação escolar, entende-se ainda que 

preliminarmente e timidamente (ou utopicamente) que será por meio do acesso ao saber 

sistematizado oferecido pelas instituições de ensino que essas comunidades reassentadas terão 

aumentadas a sua capacidade de enfrentar os riscos impostos pelo deslocamento compulsório e 

maior potencial de recuperação dos riscos de não se reconfigurarem socioterritorialmente. 

Percebeu-se nesta pesquisa que em função da privação dos recursos da educação escolar, da 

limitação ao acesso dos bens materiais e simbólicos produzidos pela sociedade/estado esses 

reassentamentos e essas pessoas encontram-se em estado de vulnerabilidade social. Apesar da 

população destes reassentamentos mostrarem-se resilientes, percebeu-se que a falta de uma 

educação escolar de qualidade, a baixa atividade econômica, o desconhecimento da nova 

dinâmica social, a falta de políticas públicas, estão agravando a situação de risco que território 

e pessoas estão passando.  
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7 CONCLUSÃO 

Os argumentos aqui apresentados são formulados com base nas indagações apresentadas 

no decorrer da pesquisa, concatenando com as informações coletadas por meio da aplicação do 

questionário aos moradores afetados pela construção da UHE Santo Antônio. 

Entende-se, que existe a necessidade de manter a discussão não apenas do ponto de vista 

teórico, mas, que se identifiquem as reais mudanças, os reflexos causados no modo de vida da 

população local após a retirada compulsória de suas terras originárias.  

Ambiciona-se modestamente, que um dia esta pesquisa possa ser o “Tenotã Mõ” (SEVÁ 

FILHO, 2005) de modo a tornar-se um guia de vanguarda para novos estudos acerca da 

educação escolar em comunidades atingidas por barragens, tendo em vista que o tema com foco 

na educação escolar para populações nessas condições pouco foi estudado. 

Identificou-se que as consequências da precariedade ou inexistência da educação escolar 

produziu risco e vulnerabilidade que se traduz na atual condição de não reconfiguração 

socioterritorial dos reassentamentos, pois a educação escolar não é trabalhada na perspectiva 

de ser um agente capaz de auxiliar e facilitar as comunidades neste processo. Os resultados da 

pesquisa demonstraram que os avanços esperados no tocante a educação escolar não contempla 

os anseios da população, de modo que não houve melhorias significativas e suficientes que 

pudessem diminuir os fatores que favorecem ao risco e vulnerabilidade social dos reassentados.  

Em termos da utilização de recursos pedagógicos e didáticos, os resultados refletem que 

apesar de terem adquirido alguns materiais de tecnologia (como computadores, projetores, 

acesso à internet) estes estão subutilizados ou nem são usados. Ou seja, esse dado é relevante 

pois poucos avanços foram conquistados, a ponto de se identificar que exista a superação do 

panorama vivenciado antes do deslocamento. Acredita-se que o aumento do acesso à educação 

escolar pode impulsionar numa reconfiguração socioterritorial mais sólida.  

Revelou-se que a falta de políticas públicas, voltadas para a garantia da educação escolar 

das populações deslocadas compulsoriamente, quando da elaboração do Plano Básico 

Ambiental (posto que este nada prescreveu a respeito dos aspectos quantitativos e qualitativos 

das escolas em função do vazio legal) favoreceu apenas o lucro dos construtores em detrimento 

das condições de vida das comunidades. A alegada melhoria (ou reposição e sempre que 

possível a melhoria) das condições de vida e de produção nos reassentamentos aparecem 

contrárias as expectativas dos moradores, conforme visto nas narrativas apresentadas pelos 

entrevistados.  
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Desta forma, não se evidenciou uma redução dos riscos que os reassentados estão 

expostos, em função da simples presença da escola, pelo contrário, percebeu-se a decepção 

destas pessoas com relação a educação escolar e também com as insuficientes condições de 

vida (econômica, social, ambiental, legal, política, etc.) vem se traduzindo em não aceitação do 

espaço e negação do território, em função da sensação de não pertencimento encontrada durante 

a pesquisa de campo. 

Evidenciou-se que a falta de acesso a uma a educação escolar (comprometida enquanto 

instituição social e instrumento capaz de possibilitar a reconfiguração socioterritorial) é 

resultado da vulnerabilidade destas comunidades. Portanto, a educação escolar não tem papel 

relevante. Ainda que em todos os reassentamentos analisados, a educação escolar fosse 

considerada importante como não houve medidas compensatórias suficientes e por parte dos 

agentes políticos/públicos nada foi feito, os processos didáticos e pedagógicos adotados e que 

vem sendo desenvolvidos, não serão suficientes para reconfigurar o espaço social do novo 

território, seja porque a falta de educação escolar de qualidade coloca-os em risco e 

vulnerabilidade, seja por esta não cumprir seu papel socializador/facilitador. 

Recomenda-se, portanto, a criação de padrões mínimos de qualidade no tocante a 

educação escolar para reassentamentos fruto de deslocamentos compulsórios, e que estes sejam 

considerados nas diretrizes das bases técnicas do programa de educação ambiental da Instrução 

Normativa (IBAMA, 2012). Destacam-se as medidas:  

1) Todo reassentamento criado em função do deslocamento compulsório de 

comunidades afetadas pela construção de UHE, independentemente do número de famílias que 

nele irão morar, além das obrigações estabelecidas em Leis anteriores para a empresa 

construtora da obra, deverá obrigatoriamente incluir a construção de uma escola, possibilitar o 

acesso à creche das crianças que não estejam em idade escolar, devendo ser custeado 

integralmente pela empresa construtora. 

2) As escolas de reassentamentos devem obrigatoriamente ter estrutura física e humana 

capazes de proporcionar aos estudantes o acesso ao saber sistematizado, a cultura, ao esporte, 

ao lazer, a ciência e as tecnologias de informação e comunicação.  

3) As escolas dos reassentamentos devem funcionar obrigatoriamente em período 

integral, de modo que todo estudante possa fazer no mínimo 3 refeições na escola (café da 

manhã, almoço e lanche da tarde), além de receberem mensalmente um auxílio estudantil (1/5 

do salário mínimo vigente) para garantir sua permanência na escola e, gratuitamente todo 
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uniforme e material didático necessário ao pleno desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem.  

4) Todas as escolas construídas para atender populações atingidas por barragens, devem 

atender obrigatoriamente até o 9º ano do Ensino Fundamental e oferecer cursos da Educação 

de Jovens e Adultos ou cursos profissionalizantes através de parcerias com instituições (Senai, 

Sesc, Sebrae) em horários que atendam o local e sempre que existir demanda. 

5) Deve ser assegurado pelo Poder Público competente e solidariamente pela empresa 

construtora, o transporte escolar aos estudantes dos reassentamentos que precisam para 

cursarem qualquer nível de estudo seja Fundamental, Ensino Médio ou Superior. 

6) Todas as escolas dos reassentamentos devem dispor de recursos humanos 

(professores especialistas, um para cada disciplina) e materiais próprios (recursos didáticos e 

pedagógicos – computadores, lousa interativa, quadras esportivas, bibliotecas, laboratórios, etc.) 

em plenas condições de uso e funcionamento para promover o pleno desenvolvimento dos 

estudantes;  

7) As escolas dos reassentamentos devem ter mecanismos eficazes para garantir o acesso, 

a permanência e o êxito escolar dos estudantes seja por meio de parcerias com outras 

instituições, formação inicial e continuada, auxílio financeiro, sejam por programas de 

complementação educacional, a ser custeado integralmente pela empresa construtora.  

8) O currículo das escolas dos reassentamentos e o Projeto Político Pedagógico deve 

contemplar a educação ambiental, as diversas manifestações da cultura corporal, das artes, da 

música, de modo a estimular o pensamento crítico e reflexivo, sempre articulando-se com a 

realidade de cada comunidade, sendo assegurada a participação desta no processo de construção 

dos documentos norteadores. 

9) Os professores dos reassentamentos devem ser assistidos por cursos semestrais de 

formação continuada, sendo-lhes assegurado a participação sem prejuízo salarial (e com abono 

de 3% com base em seu vencimento - sempre que concluir o curso com êxito) de modo que 

haverá um professor substituto para que os estudantes não sofram atrasos no calendário letivo. 

10) Os professores dos reassentamentos serão premiados ao fim de cada ano com um 

14º salário, consoante a uma avaliação objetiva de desempenho feita pela direção da escola, 

sendo este prêmio pago pela empresa construtora da UHE.   

Como limitação desta pesquisa, aponta-se a escolha de um único elemento entre tantos 

que compõe o território, o que poderia gerar resultados parciais dentro de um horizonte de 

possibilidades. Entretanto, revelou-se que a vulnerabilidade dos reassentamentos refletiu na 
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falta de acesso ao saber escolar sistematizado. Não obstante, foi demonstrado por meio dos 

resultados e dos especialistas referendados no decorrer da pesquisa, que a educação é fator 

preponderante na configuração social e, a depender da maneira que for trabalhada, pode 

contribuir positivamente na transformação das pessoas que por sua vez, modificam o seu 

entorno.    

Conclui-se, porque convictos dos resultados terem demonstrado que devido a 

vulnerabilidade dos reassentamentos, existe a falta de acesso a uma educação escolar de 

qualidade, fazendo com que componentes objetivos e subjetivos que compunham o antigo 

território não sejam encontrados. A ausência de tais elementos sociais e a falta de qualidade na 

educação escolar colocou em risco os reassentamentos, de modo que se criou um território não 

compatível aos reassentados. Diante da irrelevância dada ao papel socializador da educação, 

esta não se mostrou capaz de resgatar a cultura, os hábitos e costumes, as relações de vizinhança 

e compadrio, as relações com a natureza, dando ao lugar uma aura de ambiente desconhecido, 

negado e, cujas características não se mostram compatíveis com os anseios das pessoas que 

compunham o antigo território. Desta forma, evidencia-se que as vulnerabilidades sociais 

encontradas no novo território, como não ter acesso a educação escolar de qualidade, impôs um 

risco que vem impossibilitando a reconfiguração socioterritorial. Por fim, à guisa de conclusão, 

entende-se que enquanto esse contexto perdurar, ousa-se afirmar que os reassentamentos 

permanecerão numa configuração de não território. 
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APÊNDICE A – Questionário utilizado na pesquisa 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

Esta parte inicial do questionário são perguntas sobre você: seu Assentamento, Idade, Estado 

Civil, Gênero e Profissão. Ao responder, assinale somente a alternativa apropriada.  

 

Para responder esta questão, coloque o nome do assentamento e as iniciais do seu nome nos 

espaços em branco, abaixo.  

Assentamento:  Questionário: ___ Data:___/___/2018 

Entrevistado:  
  

1. Idade: _________ 

2. Estado civil: (Marque apenas uma alternativa) 

( a  ) Casado (a) 

( b) Solteiro (a) 

( c  ) União Estável 

( d  ) Divorciado (a) 

( e  ) Viúvo (a) 

(  f ) Outros 

3. Gênero: (Marque apenas uma alternativa) 

(  a ) Masculino                                 

(  b ) Feminino                              

(  c ) Outros 

4. Atividade ou Profissão: (Marque uma ou mais alternativas) 

( a  ) Autônomo (a) 

( b  ) Agricultor (a) 

( c  ) Comerciante 

( d  ) Pescador (a) 

( e  ) Servidor (a) Público (a) 

( f  ) Nenhuma atividade profissional 

( g  ) Outros 

5. Se você tivesse oportunidade de estudar novamente, voltaria para a escola? (Marque uma 

ou mais alternativas) 

( a  ) Sim, voltaria para:  

 (1  ) Conseguir um emprego fora daqui 

 ( 2 ) Progredir no meu emprego atual 

 ( 3 ) Melhorar minha renda aqui no reassentamento  

 ( 4 ) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado  

 ( 5 ) Outros: _________________________________________  

( b ) Não voltaria. Porque? __________________________________________________ 

( c ) Não sabe responder 

 

 

6. Você frequentou a escola? (Marque apenas uma alternativa) 
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( a  ) Não frequentei   

( b  ) Até o Nível Fundamental I (4ª série do antigo primário, 1º grau)  

(  c ) Até o Nível Fundamental II (8ª série do antigo ginásio, 1º grau) 

( d  ) Até o Nível Médio (3º ano do antigo colegial, 2º grau)  

( e  ) Nível Superior incompleto  

( f  ) Nível Superior completo 

7. Qual o motivo que fez você não frequentar ou abandonar a escola? (Marque uma ou mais 

alternativas) 

( a ) Inexistência de vaga em escola pública 
( b ) Ausência de escola perto de casa 
( c ) Trabalho: falta de tempo para estudar 

( d ) Motivos pessoais: casamento / filhos 
( e ) Falta de apoio familiar 
( f ) Discriminação/preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou socioeconômico 
( g ) Outros: ______________________________________________________________ 

8. Quantas pessoas tinham na sua família em idade escolar (menores de 18 anos)? (Marque 

apenas uma alternativa) 

( a  ) 1 a 3 pessoas    

(  b ) 4 a 6 pessoas   

( c  ) 7 a 9 pessoas   

(  d ) Nenhuma pessoa 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR NA ANTIGA COMUNIDADE 

Esta parte visa coletar dados acerca da educação escolar na antiga comunidade. Fique atento 

ao questionamento e siga as instruções. Caso tenha dúvidas pergunte ao pesquisador.  

 

9. Todas as pessoas em idade escolar na sua família frequentavam a escola: (Marque apenas 

uma alternativa) 

(a  ) Sim    

(b ) Não,  por que:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

10.  Se, tinha alguma pessoa na família menor de 18 anos fora da escola, indique a idade 

que parou de estudar: (Marque apenas uma alternativa) 

( a ) 1 Fora da escola: Idade: ______  

(b   ) 2 Fora da escola: Idade: ______  

( c  ) 3 Fora da escola: Idade: ______ 

( d  ) 4 Fora da escola: Idade: ______ 

(  e ) Nenhum fora da escola 

 

11.  Tinha escola na antiga comunidade?  

(a  ) Sim. 

( b) Se não, como faziam para ir à escola?_______________________________________ 
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12.  Abaixo, informe como era a estrutura da escola: 

 

Em relação aos 

professores 

Quantidade de professores na escola  

 (a)  Até 

10 

 (b) De 10 a 15  (c ) Mais de 15  (d) Não sei 

Qualidade dos professores 

 (a) Ótimo  (b) Bom  (c) Razoável  (d) Ruim  (e) Não sei 

Em relação a 

equipe 

pedagógica da 

escola 

 A escola tinha supervisão pedagógica?  

 (a) Sim  (b) Não    (c ) Não sei 

Qualidade da supervisão pedagógica  

 (a ) Ótimo  (b) Bom  (c ) Razoável   (d) Ruim  (e ) Não 

sei 

 

Em relação ao 

transporte 

escolar 

Tinha transporte escolar na comunidade?  

 (a  ) Sim  ( b ) Não    ( c ) Não sei 

Qualidade do transporte 

 (a) Ótimo  (b) Bom  ( c) Razoável  (d) Ruim  (e) Não sei 

 

Em relação a 

merenda escolar 

 A escola oferecia merenda aos estudantes?  

 (a) Sim  (b) Não    ( c) Não sei 

Qualidade da merenda escolar 

 (a) Ótimo  (b) Bom  (c ) Razoável  (d  ) Ruim  (e) Não sei 

 

Em relação as 

carteiras da 

escola 

 A escola tinha quantidade suficiente de carteiras?  

 (a  ) Sim  (  b) Não    ( c ) Não sei 

Qualidade da carteira da escola  

 ( a) Ótimo  (b) Bom  (c) Razoável  (d) Ruim  (e) Não sei 

 

Em relação aos 

recursos e 

materiais 

didáticos 

 Além do quadro negro, quais destes recursos didáticos (livros, 

materiais esportivos, computadores, laboratórios, Datashow, Lousa 

interativa) a escola tinha? 

 ( a) Todos  (b) Só livros  (c  ) Nenhum  (d  ) Outros  (e) Não sei 

Qualidade do material e recursos didáticos 

 ( a) Ótimo  (b   ) Bom  (c   ) 

Razoável 

 ( d ) Ruim  (e ) Não 

sei 

 

Em relação a 

estrutura física 

da escola 

 A escola tinha área de esporte, lazer e biblioteca? 

 (a  ) 

Todos 

 ( b ) Só 

esporte 

 (c) Só biblioteca  (d  ) Outros  (e  ) Não 

sei 

A escola tinha banheiros, água potável e ventiladores nas salas?  

 ( a ) Todos  (b) Só 

banheiro 

 (c  ) Só água  (d)Ventilador  ( e ) Não sei 

Qualidade da estrutura física da escola 

 (a) Ótimo  (b) Bom  (c   ) Razoável   (d  ) Ruim  (e) Não sei 

 

13.  A antiga escola na antiga comunidade tinha cursos até que nível? (Marque apenas uma 

alternativa) 

(a   ) Nível Fundamental I (até a 4ª série do antigo primário, 1º grau) 
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( b  ) Nível Fundamental II (até o 8ª série do antigo ginásio, 1º grau) 

( c  ) Nível Médio (3º ano do antigo colegial, 2º grau)                      

( d  ) Não sei  

 

14.  A antiga escola na antiga comunidade tinha educação para jovens e adultos (EJA)? 

(Marque apenas uma alternativa) 

( a) Sim. Qual curso? _______________________________________________________ 

( b  ) Não 

( c ) Não sei 

15.  Na comunidade existia alguma criança ou adolescente portador de necessidade especial 

(cadeirante, síndrome de down, deficiência visual, etc.)? (Marque apenas uma alternativa) 

(  a ) Sim. Qual era a necessidade especial? ______________________________________ 

( b ) Não  

(c  ) Não sei 

16.  A antiga escola na antiga comunidade funcionava em que períodos?  (Marque apenas 

uma alternativa) 

( a) Somente pela manhã            (b) Somente pela tarde                          

( c) Manhã e tarde   

( d  ) Manhã, tarde e noite             (e) Não tinha escola na comunidade          

(f  ) Não sei 

17.  Os estudantes na antiga comunidade precisavam ir a Porto Velho para estudar? 

(Marque apenas uma alternativa) 

( a  ) Sim, alguns.  

( b  ) Não, nenhum.  

( c ) Não sei 

18.  Em sua opinião, a educação escolar oferecida pela escola na antiga comunidade era? 

(Marque apenas uma alternativa) 

(a) Ótimo        (b ) Bom        ( c) Razoável       ( d ) Ruim        (e  ) Não sei 

Por  que: _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

19. Como era a relação da comunidade, das crianças e adolescentes com a escola? (Marque 

apenas uma alternativa) 

(a) Ótimo        ( b) Bom        ( c) Razoável       (d) Ruim      (e  ) Não sei 

Por que: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

 

20. Em sua opinião, a escola tinha um papel importante para a comunidade? (Marque apenas 

uma alternativa) 

(a) Sim  ( b) Não ( c ) Não sei 

Por que: __________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________  

21.  Qual é a sua melhor recordação da antiga escola da antiga comunidade? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR NO REASSENTAMENTO 

Esta parte visa coletar dados acerca da educação escolar no reassentamento. Fique atento ao 

questionamento e siga as instruções. Caso tenha dúvidas pergunte ao pesquisador. 

22.  Como é a estrutura da escola: 

 

Em relação aos 

professores 

Quantidade de professores na escola  

 (a)  Até 

10 

 (b) De 10 a 15  (c  ) Mais de 15  (d) Não sei 

Qualidade dos professores 

 (a) Ótimo  (b) Bom  (c) Razoável  (d ) Ruim (e) Não sei 

Em relação a 

equipe 

pedagógica da 

escola 

 A escola tem supervisão pedagógica? 

 ( a ) Sim  ( b ) Não    (c  ) Não sei 

Qualidade da supervisão pedagógica  

 (a) Ótimo  (b) Bom  (c) Razoável  ( d ) Ruim  (e) Não sei 

 

Em relação ao 

transporte 

escolar 

Tem transporte escolar na comunidade?  

 (a  ) Sim  (  b) Não    ( c ) Não sei 

Qualidade do transporte 

 (a) Ótimo  (b ) Bom  (c ) Razoável  (d ) Ruim (e) Não sei 

 

Em relação a 

merenda escolar 

 A escola oferece merenda aos estudantes?  

 (a  ) Sim  ( b ) Não    (c  ) Não sei 

Qualidade da merenda escolar 

 (a ) Ótimo  (b) Bom  (c) Razoável  (d  ) Ruim  (e) Não sei 

 

Em relação as 

carteiras da 

escola 

 A escola tem quantidade suficiente de carteiras?  

 (a  ) Sim  ( b ) Não    ( c ) Não sei 

Qualidade da carteira da escola  

 (a ) Ótimo  (b) Bom  ( c) Razoável  (d) Ruim  (e) Não sei 

 

Em relação aos 

recursos e 

materiais 

didáticos 

 Além do quadro negro, quais destes recursos didáticos (livros, 

materiais esportivos, computadores, laboratórios, Datashow, Lousa 

interativa) a escola tem: 

 (a) Todos  (b) Só livros  (c  ) Nenhum  ( d ) Outros  (e  ) Não 

sei 

Qualidade do material e recursos didáticos 

 ( a) Ótimo  (b   ) Bom  (c   ) 

Razoável 

 (d  ) Ruim  (e) Não sei 

  A escola tem área de esporte, lazer e biblioteca? 

 ( a ) Todos  ( b ) Só 

esporte 

 ( c) Só 

biblioteca 

 ( d ) Outros  (e  ) Não 

sei 
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Em relação a 

estrutura física 

da escola 

A escola tem banheiros, água potável e ventiladores nas salas?  

 ( a ) Todos  (b) Só 

banheiro 

 ( c ) Só água  (d)Ventilador  (e  ) Não 

sei 

Qualidade da estrutura física da escola 

 (a) Ótimo  (b) Bom  (c) Razoável   (d ) Ruim  (e) Não sei 

 

23. De que maneira a condição das estradas de acesso ao reassentamento permite a entrada 

do transporte escolar? (Marque apenas uma alternativa) 

( a) Ótimo        ( b) Bom        ( c) Razoável       ( d) Ruim           (e   ) 

Não sei 

Por que: __________________________________________________________________ 

 

24.  A escola da nova comunidade foi construída por quem? (Marque apenas uma alternativa) 

(a) Pela Santo Antônio Energia (b ) Pela Associação de Moradores da própria Comunidade 

(c ) Pela Prefeitura Municipal    ( d  ) Pelo Governo do Estado     ( e ) Não sei 

25.  A escola da comunidade é mantida por quem? (Pode marcar mais de uma alternativa) 

(a ) Pela Santo Antônio Energia (b ) Pela Associação de Moradores da própria Comunidade 

(c ) Pela Prefeitura Municipal    (d ) Pelo Governo do Estado     (e ) Não sei  

( f) Outros 

26.  A escola na nova comunidade tem cursos até que nível? (Marque apenas uma alternativa) 

(a ) Nível Fundamental I (1º ao 5º ano)                  ( b  ) Nível Fundamental II (6º 

ao 9º ano) 

( c  ) Nível Médio (1º ao 3º ano)                               (d   ) Não sei  

27.  A escola na nova comunidade tem educação para jovens e adultos (EJA) ou curso 

profissionalizante específico para mulheres?  

(a) Sim. Qual curso? _______________________________________________________ 

(b   ) Não 

( c ) Não sei 

28.  A escola na nova comunidade funciona em que períodos? (Marque apenas uma 

alternativa) 

(a ) Somente pela manhã  ( b  ) Somente pela tarde   (   c) Manhã e tarde   

( d  ) Manhã, tarde e noite   (  e ) Não sei 

29.  Os estudantes na nova comunidade precisam ir a Porto Velho para estudar? (Marque 

apenas uma alternativa) 

( a) Sim, alguns. (b   ) Não, nenhum. ( c ) Não sei 

Por que: __________________________________________________________________ 

30. Em sua opinião, existe a necessidade de cursos de formação profissional para a nova 

realidade da comunidade? (Marque uma ou mais alternativas) 

(a  ) Sim. 

            ( 1 ) Agricultura 

            ( 2 ) Saúde 

            ( 3 ) Pesca 

            ( 4 ) Clima 
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            (5) Outros: 

_________________________________________________________  

(b) Não é necessário. Por que: ________________________________________________  

(c  ) Não sei 

31. Você recebeu algum apoio técnico e/ou educacional para lidar com a nova realidade do 

reassentamento? (Marque apenas uma alternativa) 

(  a ) Não 

(b ) Sim. Qual? ____________________________________________________________ 

( c ) Não sei 

32.  Quem ou quais entidades poderiam oferecer estes cursos de formação para a 

comunidade? (Pode marcar mais de uma alternativa) 

( a) SENAI  (b) SENAC  (c) SENAR   (d) EMATER   (e) EMBRAPA (f) Outros(g) Não 

sei 

 

33.  Como você avalia a educação escolar no reassentamento? (Marque apenas uma 

alternativa) 

(a ) Melhor do que o da antiga Vila. Por que: ____________________________________ 

(b ) Pior do que o da antiga Vila. Por que: _______________________________________ 

( c ) Não sei 

34.  Em sua opinião, como está a relação da escola: 

Com a comunidade? 

(a  ) Ótimo ( b  ) 

Bom 

(c   ) 

Razoável 

( d  ) Ruim    ( e ) Não sei 

 Com as crianças? 

(a   ) Ótimo (  b ) 

Bom 

( c  ) 

Razoável 

( d  ) Ruim    (e  ) Não sei 

Com os adolescentes? 

(a   ) Ótimo (  b ) 

Bom 

( c  ) 

Razoável 

( d  ) Ruim    ( e ) Não sei 

Com os jovens e adultos? 

( a  ) Ótimo (  b ) 

Bom 

( c  ) 

Razoável 

( d  ) Ruim    ( e ) Não sei 

Com o Governo Estadual? 

( a  ) Ótimo (  b ) 

Bom 

(c   ) 

Razoável 

( d  ) Ruim    ( e ) Não sei 

Com a Prefeitura Municipal? 

( a  ) Ótimo (b   ) 

Bom 

(  c ) 

Razoável 

(  d ) Ruim    ( e ) Não sei 

Com a Santo Antônio Energia? 

(  a ) Ótimo (  b ) 

Bom 

( c  ) 

Razoável 

(d   ) Ruim    (  e) Não sei 
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35.  Em sua opinião, atualmente a escola tem um papel importante para a comunidade? 

(Marque apenas uma alternativa) 

( a  ) Sim  

(b   ) Não  

(  c) Não sei 

Por que: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

36. Em sua opinião, o que precisa ser melhorado na escola atual?  (Pode marcar mais de uma 

alternativa) 

(a) Biblioteca                               ( b ) Área de lazer              ( c ) 

Oferta de outros cursos  

(  d) Horário de funcionamento     ( e ) Merenda                      (  f) Não sei  

(g) Outros: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

37.  Em sua opinião, a educação da escola pode contribuir mais para o fortalecimento da 

nova comunidade? (Marque apenas uma alternativa) 

(a) Acredito que sim, por que: ________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

(b) Acredito que não, por que: ________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

( c ) Não sei 

 

38.   Você voltaria a viver nas margens do Rio Madeira, no mesmo local, nas mesmas 

condições em que vivia se tivesse possibilidade? (Marque apenas uma alternativa) 

(a   ) Sim, voltaria. 

(b   ) Não, eu ficaria no reassentamento. 

(  c ) Não sei. 

( d  ) Prefiro não declarar. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ___________________________________________________________________, 
portador (a) do RG. nº ____________________, concordo em participar da pesquisa: “A 

EDUCAÇÃO EM ASSENTAMENTOS DE UHE: UM TERRITÓRIO EM 

CONSTRUÇÃO OU DESCONSTRUÍDO?”, com objetivo geral da pesquisa de determinar 

qual o papel da Educação na construção dos Assentamentos da UHE Santo Antônio . Esta 
pesquisa é objeto de estudo do curso de Doutorado do discente Msc. Jeferson Cardoso da Silva 
(tel: (69) 99210-6593), sob orientação do Prof. Dr. Artur de Souza Moret (email: 
amoret@unir.br), docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e 

Meio Ambiente.  
Para seu conhecimento, esclarecemos que: 

1. Sua participação nesta pesquisa será exclusivamente responder a um questionário com 
perguntas abertas e fechadas, ficando a seu critério responder ou não qualquer pergunta; 

2. Não é necessária a identificação pessoal no formulário do questionário; 
3. As respostas serão tratadas de modo confidencial e anônimo; 
4. O participante concorda que os resultados da pesquisa sejam divulgados, desde que seja 

mantido o sigilo supramencionado; 

5. A qualquer tempo e sem nenhum prejuízo, o participante poderá desistir de participar 
da pesquisa. 

6. O participante não terá nenhum tipo de retorno financeiro por sua participação, pois se 
trata de ato voluntário; 

7. Uma cópia deste documento será entregue ao participante no ato da assinatura,  nele 
contém os contatos do pesquisador e orientador para maiores esclarecimentos;  

8. Todas as informações desta pesquisa passarão pelo crivo do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, (www.nusau.unir.br). O 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - é um colegiado multi e transdisciplinar, 
independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres 
humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos (Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde). E-mail: 
cepunir@yahoo.com.br (69) 2182-2111. 

 
 

 Jeferson Cardoso da Silva         Artur de Souza Moret 
             Pesquisador           Orientador do Estudo
  

email: jeferson.cardoso@ifro.edu.br             email: amoret@unir.br 
 
 

Porto Velho - RO, ___ de _________ de 2018. 
 
 

__________________________________________ 

Assinatura do Participante do Estudo  
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APÊNDICE C – Tabelas com dados separados questão por questão 

                

Faixa Etária  

De 18 a 

25 anos 

De 26 a 

35 anos 

De 36 a 

45 anos 

De 46 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

N. Engenho 

Velho 

Contagem 2 1 0 5 5 13 

% em Assent 15,4% 7,7% 0,0% 38,5% 38,5% 100% 

Riacho 

Azul 

Contagem 0 0 4 3 2 9 

% em Assent 0,0% 0,0% 44,4% 33,3% 22,2% 100% 

São 

Domingos 

Contagem 0 0 2 7 3 12 

% em Assent 0,0% 0,0% 16,7% 58,3% 25,0% 100% 

N. Vila de 

Teotônio 

Contagem 1 3 5 3 2 14 

% em Assent 7,1% 21,4% 35,7% 21,4% 14,3% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 3 3 4 6 0 16 

% em Assent 18,8% 18,8% 25,0% 37,5% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 0 1 6 5 4 16 

% em Assent 0,0% 6,3% 37,5% 31,3% 25,0% 100% 

Morrinhos Contagem 2 1 3 4 3 13 

% em Assent 15,4% 7,7% 23,1% 30,8% 23,1% 100% 

Total 

 

Contagem 8 9 24 33 19 93 

% em Assent 8,6% 9,7% 25,8% 35,5% 20,4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Estado Civil 

Total Casado(a) Solteiro(a) 
União 

Estável Divórcio Viúvo(a) Outros 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

NEV Contagem 6 2 3 0 2 0 13 
% em Assent 46,2% 15,4% 23,1% 0,0% 15,4% 0,0% 100% 

RAZ Contagem 4 1 3 0 1 0 9 

% em Assent 44,4% 11,1% 33,3% 0,0% 11,1% 0,0% 100% 
SDO Contagem 9 0 1 1 1 0 12 

% em Assent 75,0% 0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 100% 
NVT Contagem 6 3 4 0 0 1 14 

% em Assent 42,9% 21,4% 28,6% 0,0% 0,0% 7,1% 100% 
PBU Contagem 6 4 3 1 1 1 16 

% em Assent 37,5% 25,0% 18,8% 6,3% 6,3% 6,3% 100% 
SRI Contagem 14 1 1 0 0 0 16 

% em Assent 87,5% 6,3% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
MOR Contagem 9 4 0 0 0 0 13 

% em Assent 69,2% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
Total Contagem 54 15 15 2 5 2 93 

% em Assent 58,1% 16,1% 16,1% 2,2% 5,4% 2,2% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Gênero 

Total Masculino Feminino 
A

ss
en

ta
m

en
to

 

Novo Engenho Velho Contagem 6 7 13 

% em Assent 46,2% 53,8% 100% 

Riacho Azul Contagem 6 3 9 

% em Assent 66,7% 33,3% 100% 

São Domingos Contagem 9 3 12 

% em Assent 75,0% 25,0% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 9 5 14 

% em Assent 64,3% 35,7% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 10 6 16 

% em Assent 62,5% 37,5% 100% 

Santa Rita Contagem 7 9 16 

% em Assent 43,8% 56,3% 100% 

Morrinhos Contagem 8 5 13 

% em Assent 61,5% 38,5% 100% 

Total Contagem 55 38 93 

% em Assent 59,1% 40,9% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Atividade ou Profissão Total 
A) B) C) D) E) F) G) H) Outros  

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

NEV Soma 5 1 1 2 1 1 0 1 1 13 
% 38,5% 7,7% 7,7% 15,4% 7,7% 7,7% 0,0% 7,7% 7,7% 100% 

RAZ Soma 0 6 0 1 0 1 0 1 0 9 
% 0,0% 66,7% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 100% 

SDO Soma 0 8 0 0 1 0 1 2 0 12 
% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 16,7% 0,0% 100% 

NVT Soma 0 1 3 7 1 1 0 0 1 14 
% 0,0% 7,1% 21,4% 50,0% 7,1% 7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 100% 

PBU Soma 6 0 3 1 2 2 0 0 2 16 
% 37,5% 0,0% 18,8% 6,3% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 100% 

SRI Soma 1 13 0 0 0 1 0 1 0 16 

% 6,3% 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 0,0% 100% 
MO
R 

Soma 2 10 0 0 1 0 0 0 0 13 
% 15,4% 76,9% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Total Soma 14 39 7 11 6 6 1 5 4 93 
% 15,1% 41,9% 7,5% 11,8% 6,5% 6,5% 1,1% 5,4% 4,3% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Oportunidade de Estudar 

Total Sim, voltaria Não voltaria 
A

ss
en

ta
m

en
to

 

Novo Engenho Velho Contagem 8 5 13 

% em Assent 61,5% 38,5% 100% 

Riacho Azul Contagem 4 5 9 

% em Assent 44,4% 55,6% 100% 

São Domingos Contagem 11 1 12 

% em Assent 91,7% 8,3% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 12 2 14 

% em Assent 85,7% 14,3% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 15 1 16 

% em Assent 93,8% 6,3% 100% 

Santa Rita Contagem 14 2 16 

% em Assent 87,5% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 13 0 13 

% em Assent 100% 0,0% 100% 

Total Contagem 77 16 93 

% em Assent 82,8% 17,2% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Frequentou Escola 

Total NF EFI EFII EM NSI NSC 

A
ss

en
ta

m
en

to
 

NEV Soma 0 8 1 4 0 0 13 

%  0,0% 61,5% 7,7% 30,8% 0,0% 0,0% 100% 

RAZ Soma 1 7 1 0 0 0 9 

%  11,1% 77,8% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

SDO Soma 0 7 1 1 1 2 12 

%  0,0% 58,3% 8,3% 8,3% 8,3% 16,7% 100% 

NVT Soma 2 5 4 2 0 1 14 

%  14,3% 35,7% 28,6% 14,3% 0,0% 7,1% 100% 

PBU Soma 0 1 9 5 0 1 16 

%  0,0% 6,3% 56,3% 31,3% 0,0% 6,3% 100% 

SRI Soma 0 14 2 0 0 0 16 

%  0,0% 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

MOR Soma 3 7 2 0 0 1 13 

%  23,1% 53,8% 15,4% 0,0% 0,0% 7,7% 100% 

Total Soma 6 49 20 12 1 5 93 

%  6,5% 52,7% 21,5% 12,9% 1,1% 5,4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Motivo de Não frequentar ou Abandonar 

Total 
a) 

IVEP 
b) 

AEPC 
c) 

TFTE 
d) 

MPCF 
e) 

FAF 
f) 

DPRC 
g) 

Outros 

h) 

TFTE 

+  
Outros 

i) 

MPCF 

+  
Outros 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

NEV Soma 0 3 3 1 0 0 5 0 1 13 
% 0,0% 23,1% 23,1% 7,7% 0,0% 0,0% 38,5% 0,0% 7,7% 100% 

RAZ Soma 1 6 1 0 0 0 1 0 0 9 
% 11,1% 66,7% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100% 

SDO Soma 1 1 5 1 0 0 3 1 0 12 
% 8,3% 8,3% 41,7% 8,3% 0,0% 0,0% 25,0% 8,3% 0,0% 100% 

NVT Soma 1 2 3 2 0 0 6 0 0 14 
% 7,1% 14,3% 21,4% 14,3% 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 100% 

PBU Soma 0 0 2 9 0 0 5 0 0 16 
% 0,0% 0,0% 12,5% 56,3% 0,0% 0,0% 31,3% 0,0% 0,0% 100% 

SRI Soma 0 7 4 2 2 0 1 0 0 16 
% 0,0% 43,8% 25,0% 12,5% 12,5% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 100% 

MO

R 
Soma 0 8 2 0 0 0 3 0 0 13 
% 0,0% 61,5% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 100% 

Total Soma 3 27 20 15 2 0 24 1 1 93 
% 3,2% 29,0% 21,5% 16,1% 2,2% 0,0% 25,9% 1,1% 1,1% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Quantas Pessoas em Idade Escolar 

Total A) 1 a 3  B) 4 a 6  C) 7 a 9  D) Nenhuma  

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

NEV Contagem 7 3 2 1 13 

% Assent 53,8% 23,1% 15,4% 7,7% 100% 

RAZ Contagem 4 4 1 0 9 

% Assent 44,4% 44,4% 11,1% 0,0% 100% 

SDO Contagem 8 3 0 1 12 

% Assent 66,7% 25,0% 0,0% 8,3% 100% 

NVT Contagem 5 7 2 0 14 

% Assent 35,7% 50,0% 14,3% 0,0% 100% 

PBU Contagem 12 4 0 0 16 

% Assent 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100% 

SRI Contagem 10 3 0 3 16 

% Assent 62,5% 18,8% 0,0% 18,8% 100% 

MOR Contagem 4 4 3 2 13 

% Assent 30,8% 30,8% 23,1% 15,4% 100% 

Total Contagem 50 28 8 7 93 

% Assent 53,8% 30,1% 8,6% 7,5% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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                                                         Quantidade de 

Professores 

 Até 10 De 10 a 15 + de 15 Não sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 11 0 0 2 13 

%  84,6% 0,0% 0,0% 15,4% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 0 9 

%  100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 8 0 0 4 12 

%  66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 7 3 0 4 14 

%  50,0% 21,4% 0,0% 28,6% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 5 11 0 16 

%  0,0% 31,2% 68,8% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 12 2 0 2 16 

%  75,0% 12,5% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 9 0 0 4 13 

%  69,2% 0,0% 0,0% 30,8% 100% 

Total Contagem 56 10 11 15 93 

%  60,2% 10,8% 11,8% 16,1% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Em Relação a Qualidade dos Professores 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 2 7 1 0 3 13 

% 15,4% 53,8% 7,7% 0,0% 23,1% 100% 

Riacho Azul Contagem 1 6 1 0 1 9 

% 11,1% 66,7% 11,1% 0,0% 11,1% 100% 

São Domingos Contagem 3 4 1 0 4 12 

% 25,0% 33,3% 8,3% 0,0% 33,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 3 9 0 0 2 14 

% 21,4% 64,3% 0,0% 0,0% 14,3% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 11 0 0 5 16 

% 0,0% 68,8% 0,0% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 0 11 0 2 3 16 

% 0,0% 68,8% 0,0% 12,5% 18,8% 100% 

Morrinhos Contagem 0 6 1 0 6 13 

% 0,0% 46,2% 7,7% 0,0% 46,2% 100% 

Total Contagem 9 54 4 2 24 93 

% 9,7% 58,1% 4,3% 2,2% 25,8% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Tinha equipe Pedagógica na Escola? 

 Sim Não Não sei Total 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho Velho Contagem 0 9 4 13 
% em Assent 0,0% 69,2% 30,8% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 6 3 9 
% em Assent 0,0% 66,7% 33,3% 100% 

São Domingos Contagem 1 8 3 12 

% em Assent 8,3% 66,7% 25,0% 100% 
Nova Vila de Teotônio Contagem 10 1 3 14 

% em Assent 71,4% 7,1% 21,4% 100% 
Parque dos Buritis Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 
Santa Rita Contagem 10 4 2 16 

% em Assent 62,5% 25,0% 12,5% 100% 
Morrinhos Contagem 1 8 4 13 

% em Assent 7,7% 61,5% 30,8% 100% 
Total Contagem 38 36 18 93 

% em Assent 40,9% 38,7% 19,4% 100% 
Tabulação cruzada Assentamento x Qualidade da Equipe Pedagógica 

                                                                    Em relação a Qualidade da 

Equipe 
 Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 
Contagem 0 0 0 3 10 13 
%  0,0% 0,0% 0,0% 21,3% 76,9% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 0 0 2 7 9 
%  0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 100% 

São Domingos Contagem 0 1 1 1 9 12 
%  0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 75,0% 100% 

Nova Vila de 
Teotônio 

Contagem 0 6 4 0 4 14 
%  0,0% 42,9% 28,6% 0,0% 28,6% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 10 6 0 0 16 
%  0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 2 7 2 0 5 16 
%  12,5% 43,8% 12,5% 0,0% 31,3% 100% 

Morrinhos Contagem 0 1 0 2 10 13 
%  0,0% 7,7% 0,0% 15,4% 76,9% 100% 

Total Contagem 2 25 13 8 45 93 
%  2,2% 26,9% 14,0% 8,6% 48,4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Tinha Transporte Escolar? 

Total Sim Não Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho Velho Contagem 7 6 0 13 

% em Assent 53,8% 46,2% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 3 6 0 9 

% em Assent 33,3% 66,7% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 1 10 1 12 

% em Assent 8,3% 83,3% 8,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 12 1 1 14 

% em Assent 85,7% 7,1% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 11 5 16 

% em Assent 0,0% 68,8% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 7 2 4 13 

% em Assent 53,8% 15,4% 30,8% 100% 

Total Contagem 46 36 10 93 

% em Assent 49,5% 38,7% 11,9% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Qualidade do Transporte Escolar 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 4 1 2 5 13 

%  7,7% 30,8% 7,7% 15,4% 38,5% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 3 0 1 5 9 

% 0,0% 33,3% 0,0% 11,1% 55,6% 100% 

São Domingos Contagem 0 1 1 1 9 12 

% 0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 75,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 7 4 0 3 14 

% 0,0% 50,0% 28,6% 0,0% 21,4% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 0 0 10 16 

% 0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 62,5% 100% 

Santa Rita Contagem 0 3 9 4 0 16 

% 0,0% 18,8% 56,3% 25,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 3 1 1 2 6 13 

% 23,1% 7,7% 7,7% 15,4% 46,2% 100% 

Total Contagem 4 25 16 10 38 93 

% 4,3% 26,9% 17,2% 10,8% 40,9% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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A escola oferecia merenda? 

Total Sim Não Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 13 0 0 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 9 1 2 12 

% em Assent 75,0% 8,3% 16,6% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 13 0 1 14 

% em Assent 92,9% 0,0% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 15 0 1 16 

% em Assent 93,8% 0,0% 6,3% 100% 

Morrinhos Contagem 9 0 4 13 

% em Assent 69,2% 0,0% 30,8% 100% 

Total Contagem 84 1 8 93 

% em Assent 90,3% 1,1% 8,6% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

 Qualidade da Merenda 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 3 9 1 0 0 13 

%  23,1% 69,2% 7,7% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 5 3 0 1 9 

%  0,0% 55,6% 33,3% 0,0% 11,1% 100% 

São Domingos Contagem 0 5 4 0 3 12 

%  0,0% 41,7% 33,3% 0,0% 25,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 12 1 0 1 14 

%  0,0% 85,7% 7,1% 0,0% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 5 0 5 16 

%  0,0% 37,5% 31,3% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 1 8 2 0 5 16 

%  6,3% 50,0% 12,5% 0,0% 31,3% 100% 

Morrinhos Contagem 0 6 1 0 6 13 

%  0,0% 46,2% 7,7% 0,0% 46,2% 100% 

Total Contagem 4 51 17 0 21 93 

%  4,3% 54,8% 18,3% 0,0% 22,6% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Tinha Carteiras suficiente? 

Total Sim Não Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho Velho Contagem 11 2 0 13 

% em Assent 84,6% 15,4% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 10 0 2 12 

% em Assent 83,3% 0,0% 16,6% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 12 1 1 14 

% em Assent 85,7% 7,1% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 11 0 5 16 

% em Assent 68,8% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 14 0 2 16 

% em Assent 87,5% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 9 0 4 13 

% em Assent 69,2% 0,0% 30,8% 100% 

Total Contagem 76 3 14 93 

% em Assent 81,7% 3,2% 15,1% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 
Qualidade das Carteiras 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 
Contagem 0 8 2 2 1 13 
% 0,0% 61,5% 15,4% 15,4% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 5 3 0 1 9 
% 0,0% 55,6% 33,3% 0,0% 11,1% 100% 

São Domingos Contagem 1 5 5 0 1 12 
% 8,3% 41,7% 41,7% 0,0% 8,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 
Contagem 0 10 3 0 1 14 
% 0,0% 71,4% 21,4% 0,0% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 0 0 10 16 
% 0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 62,5% 100% 

Santa Rita Contagem 0 8 6 0 2 16 
% 0,0% 50,0% 37,5% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 0 3 3 1 6 13 
% 0,0% 23,1% 23,1% 7,7% 46,2% 100% 

Total Contagem 1 45 22 3 22 93 
% 1,1% 48,4% 23,7% 3,2% 23,7% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Quais Recursos a Escola tinha? 

Total Todos Só livros Nenhum Outros Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 0 10 1 1 1 13 

%  0,0% 76,9% 7,7% 7,7% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 6 0 0 3 9 

% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100% 

São Domingos Contagem 0 8 0 0 4 12 

% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 2 9 1 1 1 14 

% 14,3% 64,3% 7,1% 7,1% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 6 5 0 0 5 16 

% 37,5% 31,3% 0,0% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 7 7 0 0 2 16 

% 43,8% 43,8% 0,0% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 1 8 0 0 4 13 

% 7,7% 61,5% 0,0% 0,0% 30,8% 100% 

Total Contagem 16 53 2 2 20 93 

% 17,2% 57,0% 2,2% 2,2% 21,5% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Qualidade dos Recursos Didáticos 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 0 4 3 2 4 13 

% 0,0% 30,8% 23,1% 15,4% 30,8% 100% 

Riacho Azul Contagem 1 3 1 2 2 9 

% 11,1% 33,3% 11,1% 22,2% 22,2% 100% 

São Domingos Contagem 0 5 3 1 3 12 

% 0,0% 41,7% 25,0% 8,3% 25,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 9 3 0 2 14 

% 0,0% 64,3% 21,4% 0,0% 14,3% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 0 0 10 16 

% 0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 62,5% 100% 

Santa Rita Contagem 0 7 7 0 2 16 

% 0,0% 43,8% 43,8% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 0 4 3 0 6 13 

% 0,0% 30,8% 23,1% 0,0% 46,2% 100% 

Total Contagem 1 38 20 5 29 93 

% 1,1% 40,9% 21,5% 5,4% 31,2% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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O que havia na escola? 

Total Todos 
Só 

esporte 
Só 

biblioteca Outros Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 0 2 0 6 5 13 

% 0,0% 15,4% 0,0% 46,2% 38,5% 100% 

Riacho Azul Contagem 1 6 0 0 2 9 

% 11,1% 66,7% 0,0% 0,0% 22,2% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 0 1 11 12 

% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 91,7% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 6 0 4 0 4 14 

% 42,9% 0,0% 28,6% 0,0% 28,6% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 6 5 0 0 5 16 

% 37,5% 31,3% 0,0% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 8 6 0 0 2 16 

% 50,0% 37,5% 0,0% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 0 4 0 4 5 13 

% 0,0% 30,8% 0,0% 30,8% 38,5% 100% 

Total Contagem 21 23 4 11 34 93 

% 22,6% 24,7% 4,3% 11,8% 36,6% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

 A escola tinha?  

Todos Banheiro  Água 

 

Ventilador 

Banheiro 

e Água 

Não 

sei Total 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

NEV Contagem 4 5 2 0 0 2 13 

%  30,8% 38,5% 15,4% 0,0% 0,0% 15,4% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 4 1 0 1 3 9 

%  0,0% 44,4% 11,1% 0,0% 11,1% 33,3% 100% 

São Domingos Contagem 1 8 0 0 1 2 12 

%  8,3% 66,7% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 11 2 0 0 0 1 14 

%  78,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 16 0 0 0 0 0 16 

%  100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 15 1 0 0 0 0 16 

%  93,8% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 2 4 1 0 0 6 13 

%  15,4% 30,8% 7,7% 0,0% 0,0% 46,2% 100% 

Total Contagem 49 24 4 0 2 14 93 

%  52,7% 25,8% 4,3% 0,0% 2,2% 15,1% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Qualidade da Estrutura Física da Escola 
Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 5 5 2 0 13 

% 7,7% 38,5% 38,5% 15,4% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 4 3 1 1 9 

% 0,0% 44,4% 33,3% 11,1% 11,1% 100% 

São Domingos Contagem 1 4 5 0 2 12 

% 8,3% 33,3% 41,7% 0,0% 16,7% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 1 10 1 0 2 14 

% 7,1% 71,4% 7,1% 0,0% 14,3% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 11 5 0 0 16 

% 0,0% 68,8% 31,3% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 1 11 3 0 1 16 

% 6,3% 68,8% 18,8% 0,0% 6,3% 100% 

Morrinhos Contagem 1 1 4 1 6 13 

% 7,7% 7,7% 30,8% 7,7% 46,2% 100% 

Total Contagem 5 46 26 4 12 93 

% 5,4% 49,5% 28,0% 4,3% 12,9% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Cursos até que nível? 

Total EFI EFII EM Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 11 0 0 2 13 

%  84,6% 0,0% 0,0% 15,4% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 0 9 

%  100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 11 0 0 1 12 

%  91,7% 0,0% 0,0% 8,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 1 13 0 0 14 

%  7,1% 92,9% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 3 4 9 0 16 

%  18,8% 25,0% 56,3% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 10 4 0 2 16 

%  62,5% 25,0% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 8 1 0 4 13 

%  61,5% 7,7% 0,0% 30,8% 100% 

Total Contagem 53 22 9 9 93 

%  57,0% 23,7% 9,7% 9,7% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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A antiga escola, tinha EJA? 

Total Sim Não Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho Velho Contagem 0 12 1 13 

% em Assent 0,0% 92,3% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 1 8 0 9 

% em Assent 11,1% 88,9% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 5 5 2 12 

% em Assent 41,7% 41,7% 16,7% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 2 9 3 14 

% em Assent 14,3% 64,3% 21,4% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 10 0 6 16 

% em Assent 62,5% 0,0% 37,5% 100% 

Santa Rita Contagem 6 10 0 16 

% em Assent 37,5% 62,5% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 1 8 4 13 

% em Assent 7,7% 61,5% 30,8% 100% 

Total Contagem 25 52 16 93 

% em Assent 26,9% 55,9% 17,2% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

 Antiga escola funcionava em que 

período? Total 

[SM] [ST] [MT] 

[MTN

] 

[NTE

] [NS]  

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

N. Engenho 

Velho 

Contagem 3 6 3 0 0 1 13 

%  23,1% 46,2% 23,1% 0,0% 0,0% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 4 2 3 0 0 0 9 

%  44,4% 22,2% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

São 

Domingos 

Contagem 6 0 5 0 0 1 12 

%  50,0% 0,0% 41,7% 0,0% 0,0% 8,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 0 14 0 0 0 14 

%  0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Parque 

dos Buritis 

Contagem 0 0 0 16 0 0 16 

%  0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 7 0 7 2 0 0 16 

%  43,8% 0,0% 43,8% 12,5% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 7 0 2 0 0 4 13 

%  53,8% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 30,8% 100% 

Total Contagem 27 8 34 18 0 6 93 

%  29,0% 8,6% 36,6% 19,4% 0,0% 6,5% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Precisavam ir para Porto Velho? 

Total a) Sim, alguns b) Não, nenhum c) Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 10 3 0 13 

%  76,9% 23,1% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 6 3 0 9 

%  66,7% 33,3% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 7 4 1 12 

%  58,3% 33,3% 8,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 14 0 0 14 

%  100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 7 6 3 16 

%  43,8% 37,5% 18,8% 100% 

Santa Rita Contagem 13 3 0 16 

%  81,3% 18,8% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 9 1 3 13 

%  69,2% 7,7% 23,1% 100% 

Total Contagem 66 20 7 93 

%  71,0% 21,5% 7,5% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Relação da Comunidade com a Escola 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 10 1 1 0 13 

% 7,7% 76,9% 7,7% 7,7% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 1 8 0 0 0 9 

% 11,1% 88,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 5 4 0 0 3 12 

% 41,7% 33,3% 0,0% 0,0% 25,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 11 2 0 1 14 

% 0,0% 78,6% 14,3% 0,0% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 5 7 3 1 16 

% 0,0% 31,3% 43,8% 18,8% 6,3% 100% 

Santa Rita Contagem 0 12 2 0 2 16 

% 0,0% 75,0% 12,5% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 0 6 1 0 6 13 

% 0,0% 46,2% 7,7% 0,0% 46,2% 100% 

Total Contagem 7 56 13 4 13 93 

% 7,5% 60,2% 14,0% 4,3% 14,0% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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A escola tinha papel importante? 

Total Sim Não Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho Velho Contagem 13 0 0 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 8 1 0 9 

% em Assent 88,9% 11,1% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 11 0 1 12 

% em Assent 91,7% 0,0% 8,3% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 14 0 0 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 8 1 4 13 

% em Assent 61,5% 7,7% 30,8% 100% 

Total Contagem 86 2 5 93 

% em Assent 92,5% 2,2% 5,4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Quantidade de Professores 

Total Até 10 10 a 15 + de 15 Não sei 

Não tem 

Escola 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 13 0 0 0 0 13 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 5 0 0 4 0 9 

% 55,6% 0,0% 0,0% 44,4% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 1 1 0 5 5 12 

% 8,3% 8,3% 0,0% 41,7% 41,7% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 7 4 1 2 0 14 

% 50,0% 28,6% 7,1% 14,3% 0,0% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 0 5 11 0 0 16 

% 0,0% 31,3% 68,8% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 8 0 0 8 0 16 

% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 3 2 0 8 0 13 

% 23,1% 15,4% 0,0% 61,5% 0,0% 100% 

Total Contagem 37 12 12 27 5 93 

% 39,8% 12,9% 12,9% 29,0% 5,4% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Qualidade dos Professores 

Total Ótimo Bom Razoável Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 6 1 5 13 

% em Assent 7,7% 46,2% 7,7% 38,5% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 3 3 3 9 

% em Assent 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100% 

São Domingos Contagem 0 1 1 10 12 

% em Assent 0,0% 8,3% 8,3% 83,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 9 4 1 14 

% em Assent 0,0% 64,3% 28,6% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 11 0 5 16 

% em Assent 0,0% 68,8% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 0 8 2 6 16 

% em Assent 0,0% 50,0% 12,5% 37,5% 100% 

Morrinhos Contagem 1 3 1 8 13 

% em Assent 7,7% 23,1% 7,7% 61,5% 100% 

Total Contagem 2 41 12 38 93 

% em Assent 2,1% 44,0% 12,9% 40,8% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Tem Supervisão? 

Total Sim Não Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem 4 6 3 13 

% em Assent 30,8% 46,2% 23,1% 100% 

Riacho Azul Contagem 4 1 4 9 

% em Assent 44,4% 11,1% 44,4% 100% 

São Domingos Contagem 1 8 3 12 

% em Assent 8,3% 66,6% 25,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 11 1 2 14 

% em Assent 78,6% 7,1% 14,3% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 12 2 2 16 

% em Assent 75,0% 12,5% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 1 4 8 13 

% em Assent 7,7% 30,8% 61,5% 100% 

Total Contagem 49 22 22 93 

% em Assent 52,7% 23,7% 23,7% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Qualidade da Supervisão Escolar 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 4 0 3 5 13 

% 7,7% 30,8% 0,0% 23,1% 38,5% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 2 2 1 4 9 

% 0,0% 22,2% 22,2% 11,1% 44,4% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 1 0 11 12 

% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 91,6% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 1 6 2 1 4 14 

% 7,1% 42,9% 14,3% 7,1% 28,6% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 10 6 0 0 16 

% 0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 1 5 0 5 5 16 

% 6,3% 31,3% 0,0% 31,3% 31,3% 100% 

Morrinhos Contagem 0 1 0 2 10 13 

% 0,0% 7,7% 0,0% 15,4% 76,9% 100% 

Total Contagem 3 28 11 12 39 93 

% 3,2% 30,1% 11,8% 12,9% 41,9% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Tem transporte escolar? 

Total Sim Não Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem 5 8 0 13 

% em Assent 38,5% 61,5% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 5 4 0 9 

% em Assent 55,6% 44,4% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 2 0 10 12 

% em Assent 16,7% 0,0% 83,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 14 0 0 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 11 5 16 

% em Assent 0,0% 68,8% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 9 2 2 13 

% em Assent 69,2% 15,4% 15,4% 100% 

Total Contagem 51 25 17 93 

% em Assent 54,8% 26,9% 18,2% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Qualidade do transporte 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 0 1 4 5 3 13 

% 0,0% 7,7% 30,8% 38,5% 23,1% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 3 3 3 0 9 

% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 0 2 10 12 

% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 8 5 0 1 14 

% 0,0% 57,1% 35,7% 0,0% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 0 0 10 16 

% 0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 62,5% 100% 

Santa Rita Contagem 0 2 1 11 2 16 

% 0,0% 12,5% 6,3% 68,8% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 2 2 2 5 2 13 

% 15,4% 15,4% 15,4% 38,5% 15,4% 100% 

Total Contagem 2 22 15 26 28 93 

% 2,2% 23,7% 16,1% 28,0% 30,1% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

A escola oferece merenda? 

Total Sim Não Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem 13 0 0 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 2 0 10 12 

% em Assent 16,7% 0,0% 75,0% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 14 0 0 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 14 0 2 16 

% em Assent 87,5% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 5 0 8 13 

% em Assent 38,5% 0,0% 61,5% 100% 

Total Contagem 73 0 20 93 

% em Assent 78,5% 0,0% 21,5% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Qualidade da Merenda 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 2 7 2 0 2 13 

% 15,4% 53,8% 15,4% 0,0% 15,4% 100% 

Riacho Azul Contagem 1 7 1 0 0 9 

% 11,1% 77,8% 11,1% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 1 1 10 12 

% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 83,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 10 2 2 0 14 

% 0,0% 71,4% 14,3% 14,3% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 4 1 5 16 

% 0,0% 37,5% 25,0% 6,3% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 0 8 4 0 4 16 

% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100% 

Morrinhos Contagem 0 5 0 0 8 13 

% 0,0% 38,5% 0,0% 0,0% 61,5% 100% 

Total Contagem 3 43 14 4 29 93 

% 3,2% 46,2% 15,1% 4,3% 31,2% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Quantidade de carteiras é suficiente? 

Total Sim Não Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho Velho Contagem 12 0 1 13 

% em Assent 92,3% 0,0% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 2 0 10 12 

% em Assent 16,7% 0,0% 83,3% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 11 1 2 14 

% em Assent 78,6% 7,1% 14,3% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 11 0 5 16 

% em Assent 68,8% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 11 0 5 16 

% em Assent 68,8% 0,0% 31,3% 100% 

Morrinhos Contagem 4 1 8 13 

% em Assent 30,8% 7,7% 61,5% 100% 

Total Contagem 60 2 31 93 

% em Assent 64,5% 2,2% 33,3% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Qualidade das carteiras 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 10 2 0 0 13 

% 7,7% 76,9% 15,4% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 0 9 0 0 0 9 

% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 2 0 10 12 

% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 83,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 8 3 2 1 14 

% 0,0% 57,1% 21,4% 14,3% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 0 0 10 16 

% 0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 62,5% 100% 

Santa Rita Contagem 1 5 6 0 4 16 

% 6,3% 31,3% 37,5% 0,0% 25,0% 100% 

Morrinhos Contagem 0 3 2 0 8 13 

% 0,0% 23,1% 15,4% 0,0% 61,5% 100% 

Total Contagem 2 41 15 2 33 93 

% 2,2% 44,1% 16,1% 2,2% 35,5% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Quais recursos a escola tem? 

Total Todos Só livros Nenhum Outros Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 2 9 0 1 1 13 

% 15,4% 69,2% 0,0% 7,7% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 3 2 0 0 4 9 

% 33,3% 22,2% 0,0% 0,0% 44,4% 100% 

São Domingos Contagem 0 1 4 0 7 12 

% 0,0% 8,3% 33,3% 0,0% 58,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 11 1 0 1 1 14 

% 78,6% 7,1% 0,0% 7,1% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 6 5 0 0 5 16 

% 37,5% 31,3% 0,0% 0,0% 31,3% 100% 

Santa Rita Contagem 7 4 0 0 5 16 

% 43,8% 25,0% 0,0% 0,0% 31,3% 100% 

Morrinhos Contagem 4 1 0 0 8 13 

% 30,8% 7,7% 0,0% 0,0% 61,5% 100% 

Total Contagem 33 23 4 2 31 93 

% 35,5% 24,7% 4,3% 2,2% 33,3% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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 Qualidade dos recursos 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 6 2 3 1 13 

% 7,7% 46,2% 15,4% 23,1% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 2 2 1 1 3 9 

% 22,2% 22,2% 11,1% 11,1% 33,3% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 1 0 11 12 

%  0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 91,6% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 7 2 1 4 14 

%  0,0% 50,0% 14,3% 7,1% 28,6% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 6 0 0 10 16 

%  0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 62,5% 100% 

Santa Rita Contagem 0 3 6 1 6 16 

%  0,0% 18,8% 37,5% 6,3% 37,5% 100% 

Morrinhos Contagem 0 4 1 0 8 13 

%  0,0% 30,8% 7,7% 0,0% 61,5% 100% 

Total Contagem 3 28 13 6 43 93 

%  3,2% 30,1% 14,0% 6,5% 46,2% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Tem esporte, lazer e biblioteca? 

Total Todos 

Só 

esporte 

Só 

biblioteca Outros Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

NEV Contagem 1 5 1 5 1 13 

% 7,7% 38,5% 7,7% 38,5% 7,7% 100% 

RAZ Contagem 7 2 0 0 0 9 

% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

SDO Contagem 0 0 0 0 12 12 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

NVT Contagem 14 0 0 0 0 14 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

PBU Contagem 6 5 0 0 5 16 

% 37,5% 31,3% 0,0% 0,0% 31,3% 100% 

SRI Contagem 11 2 0 0 3 16 

% 68,8% 12,5% 0,0% 0,0% 18,8% 100% 

MOR Contagem 3 0 0 0 10 13 

% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 76,9% 100% 

Total Contagem 42 14 1 5 31 93 

% 45,2% 15,1% 1,1% 5,4% 33,3% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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O que tem na escola? 

Total Todos Só banheiro Só água Ventilador Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 9 3 0 0 1 13 

% 69,2% 23,1% 0,0% 0,0% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 7 2 0 0 0 9 

% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 1 0 0 0 11 12 

% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 91,6% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 14 0 0 0 0 14 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 16 0 0 0 0 16 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 14 0 0 0 2 16 

% 87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 4 1 0 0 8 13 

% 30,8% 7,7% 0,0% 0,0% 61,5% 100% 

Total Contagem 65 6 0 0 0 93 

% 69,9% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Qualidade da Estrutura 

Total Ótimo Bom Razoável Ruim Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 9 2 0 1 13 

% 7,7% 69,2% 15,4% 0,0% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 2 5 2 0 0 9 

% 22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 0 0 12 12 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 7 5 2 0 14 

% 0,0% 50,0% 35,7% 14,3% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 0 11 4 1 0 16 

% 0,0% 68,8% 25,0% 6,3% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 2 6 3 3 2 16 

% 12,5% 37,5% 18,8% 18,8% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 0 4 0 0 9 13 

% 0,0% 30,8% 0,0% 0,0% 69,2% 100% 

Total Contagem 5 42 16 6 20 93 

% 5,4% 45,2% 17,2% 6,5% 25,8% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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Até que nível? 

Total EFI EFII EM Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 12 0 0 1 13 

% em Assent 92,3% 0,0% 0,0% 7,7% 100% 

Riacho Azul Contagem 7 0 0 2 9 

% em Assent 77,8% 0,0% 0,0% 22,2% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 1 11 12 

% em Assent 0,0% 0,0% 8,3% 91,7% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 14 0 0 14 

% em Assent 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 3 4 9 0 16 

% em Assent 18,8% 25,0% 56,3% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 2 12 0 2 16 

% em Assent 12,5% 75,0% 0,0% 12,5% 100% 

Morrinhos Contagem 6 3 0 4 13 

% em Assent 46,2% 23,1% 0,0% 30,8% 100% 

Total Contagem 30 33 10 20 93 

% em Assent 32,3% 35,5% 10,8% 21,5% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Oferece EJA ou curso para Mulheres 

Total Sim Não Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 0 13 0 13 

% em Assent 0,0% 100% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 2 6 1 9 

% em Assent 22,2% 66,7% 11,1% 100% 

São Domingos Contagem 0 3 9 12 

% em Assent 0,0% 25,0% 75,0% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 4 9 1 14 

% em Assent 28,6% 64,3% 7,1% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 10 0 6 16 

% em Assent 62,5% 0,0% 37,5% 100% 

Santa Rita Contagem 1 15 0 16 

% em Assent 6,3% 93,8% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 2 7 4 13 

% em Assent 15,4% 53,8% 30,8% 100% 

Total Contagem 19 53 21 93 

% em Assent 20,4% 57,0% 22,6% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 



207 
 

 
 

 

A escola funciona em que períodos? 

Total SM ST MT MTN NS 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 1 0 12 0 0 13 

% em Assent 7,7% 0,0% 92,3% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 3 0 5 0 1 9 

% em Assent 33,3% 0,0% 55,6% 0,0% 11,1% 100% 

São Domingos Contagem 0 0 0 0 12 12 

% em Assent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 0 0 12 2 0 14 

% em Assent 0,0% 0,0% 85,7% 14,3% 0,0% 100% 

Parque dos 

Buritis 

Contagem 0 0 0 16 0 16 

% em Assent 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 10 0 6 0 0 16 

% em Assent 62,5% 0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 4 3 0 0 6 13 

% em Assent 30,8% 23,1% 0,0% 0,0% 46,2% 100% 

Total Contagem 18 3 35 18 19 93 

% em Assent 19,4% 3,2% 37,6% 19,4% 20,4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 

 

 

Precisam ir em PVH para estudar? 

Total Sim, alguns Não, nenhum Não sei 

A
ss

en
ta

m
en

to
s 

Novo Engenho 

Velho 

Contagem 13 0 0 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 8 0 4 12 

% em Assent 66,7% 0,0% 33,3% 100% 

Nova Vila de 

Teotônio 

Contagem 14 0 0 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 6 10 0 16 

% em Assent 37,5% 62,5% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 11 5 0 16 

% em Assent 68,8% 31,3% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 9 4 0 13 

% em Assent 69,2% 30,8% 0,0% 100% 

Total Contagem 70 19 4 93 

% em Assent 75,3% 20,4% 4,3% 100% 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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A escola tem papel importante? 

Total Sim Não Não sei 
A

ss
en

ta
m

en
to

s 

Novo Engenho Velho Contagem 13 0 0 13 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Riacho Azul Contagem 9 0 0 9 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

São Domingos Contagem 5 3 4 12 

% em Assent 41,7% 25,0% 33,3% 100% 

Nova Vila de Teotônio Contagem 14 0 0 14 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Parque dos Buritis Contagem 16 0 0 16 

% em Assent 100% 0,0% 0,0% 100% 

Santa Rita Contagem 14 2 0 16 

% em Assent 87,5% 12,5% 0,0% 100% 

Morrinhos Contagem 9 1 3 13 

% em Assent 69,2% 7,7% 23,1% 100% 

Total Contagem 80 6 7 93 

% em Assent 86,0% 6,5% 7,5% 100% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018). 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Registro fotográfico do acesso ao reassentamento NEV  

 

Fonte: Foto tirada pelo autor durante pesquisa de campo (2018). 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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