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RESUMO 
 
O presente artigo apresenta considerações acerca dos temas 
território e políticas sociais, levantando questionamentos que 
surgiram após a realização de uma pesquisa e apresentando 
ponderações que são possíveis após a primeira aproximação 
com o objeto de estudo, o Residencial Vista Bela – Londrina 
(PR). Após uma breve apresentação deste território, discutimos 
o conceito de território e depois passamos a refletir sobre a 
Política de Educação no território. 
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ABSTRACT 
 
This article presents considerations about the territory and 
social policy issues, raising questions that arose after 
conducting a survey and presenting weights that are possible 
after the first approach to the study object, the Residential Vista 
Bela - Londrina (PR). After a brief presentation of this territory, 
we discussed the concept of territory and then we began to 
reflect on Education Policy in the territory. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em pesquisa realizada para elaboração de conclusão de curso de graduação em 

Serviço Social, o tema de estudo abordado foi sobre “território de viração”, sendo esse um 

conceito que evidencia a capacidade que as pessoas de um território realizam para 

sobreviver em meio à insuficiência de serviços essenciais para atender às suas 

necessidades cotidianas, tais como: educação escolar, atendimento básico de saúde e de 

assistência social, dentre outros). Ou seja: 

 

A viração é entendida aqui como mobilidade lateral entre uma série de atividades 

contingentes, marcadas pela instabilidade e pela inconstância, assim como 

expedientes legais e ilegais. É um tipo de trabalho que depende do “fazer acontecer” 

a cada dia [...] (SILVA, 2011, p. 58) 

 

Assim, nos questionamos a respeito da fala dos sujeitos da pesquisa realizada, 

que relatavam que como não havia creches no bairro, pagavam a seus vizinhos para que 

seus filhos ficassem na casa deles, sob a proteção deles, enquanto os pais precisavam 

trabalhar. Desta forma, a pergunta que fica é se realmente essas crianças estavam sendo 

protegidas ou estavam vulneráveis e suscetíveis a quaisquer ações. Do mesmo modo, há 

algum tempo atrás tivemos acesso a um vídeo de algumas adolescentes que agrediam 

outra adolescente na escola, durante o horário do intervalo, no qual ainda a 

responsabilidade da proteção está sobre a escola, e o mesmo questionamento foi feito 

novamente, ou seja, mesmo quando o serviço existe, ele é de qualidade e realmente 

garante a proteção que esperamos? De que proteção estamos falando? Que proteção social 

as políticas de Educação e Assistência Social tratam em seus documentos e no discurso de 

seus gestores e trabalhadores? Existe um trabalho intersetorial sendo realizado, visto que a 

população é a mesma para ambos os serviços? Se sim, como isto tem sido desenvolvido? E 

se não, por quê?  

Sabemos que a gestão das políticas sociais interfere diretamente no cotidiano da 

população que utiliza os serviços e equipamentos públicos, de maneira a garantir-lhe a 

proteção ou desproteção. Entretanto, ter o equipamento público em funcionamento não 

significa que as necessidades da população estão sendo supridas, uma vez que o serviço 

pode ser insuficiente, deixando os usuários ainda na condição de desprotegidos, tendo que 

criar mecanismos e alternativas de sobrevivência.  

Assim, buscamos neste momento de pesquisa entender o que as políticas de 

educação e assistência social e seus gestores entendem por proteção social, e desta forma, 

tentar entender por que o território escolhido se apresenta ‘desprotegido’. 

 



 
 
 
 

                  

2 O TERRITÓRIO DO RESIDENCIAL VISTA BELA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR 

 

O Residencial Vista Bela é um empreendimento do Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV), realizado na cidade de Londrina, em parceria com o Governo Federal. 

Foram construídos em torno de 42 mil casas e 45 mil apartamentos neste empreendimento, 

o que o torna uma iniciativa com um tamanho significativo no país. 

Alguns ajustes foram feitos para que se conseguisse construir esse grande 

número de moradias, de forma a tornar o projeto com proporção e impacto significativos. Um 

destes ajustes foi o preço do terreno, pois o PMCMV paga até 24 mil reais em um terreno, 

possibilitando que a gestão municipal da época decidisse pela construção de casas 

geminadas, pois assim, duas famílias pagariam pelo mesmo terreno, ou seja, cada uma 

pagaria a metade do terreno, otimizando e aproveitando melhor o espaço urbano. Outro 

ajuste que se fez necessário, no entendimento da gestão municipal (LOPES, 2013) foi 

reduzir o “pé direito” da casa, ou seja, a metragem que se dá a partir da distância do piso ao 

teto, que normalmente era de 2,70m, mas para a implantação das casas do programa 

passou a ser de 2,40m. 

O processo de seleção das famílias beneficiadas com o programa se constituiu 

numa etapa extremamente delicada, pois, ao mesmo tempo em que a demanda era muito 

extensa, o que sobrecarregava o serviço dos profissionais, existia a situação de famílias que 

eram selecionadas e se negavam a sair de suas casas, ainda que residindo em lugares 

vulneráveis, como fundos de vale e ocupações urbanas irregulares. Nesse empreendimento 

foram selecionadas famílias de todas as partes da cidade, não respeitando assim os 

vínculos que a população já havia estabelecido com os territórios e as pessoas onde 

residiam. 

Outro ponto importante a ser destacado é o fato de que o empreendimento foi 

construído sem que as demais políticas sociais fossem também garantidas a essa 

população, pois as casas e apartamentos foram entregues no começo de 2012 e até o ano 

de 2015 ainda inexiste no bairro equipamentos e serviços sociais básicos como escola, 

unidade básica de saúde, dentre outros. O centro de convivência construído pela 

empreendimento foi transformado em um Centro de Educação Infantil (CEI), mas a 

demanda de crianças no território é tão grande que esta única CEI não consegue atender 

nem mesmo todas as crianças de um único condomínio existente lá. 

Isso faz com que o acesso às demais políticas públicas seja fragilizado visto que 

o bairro foi construído num lugar bem distante (fica a cerca de 10 Km do centro da cidade), o 

que faz com que as pessoas tenham também muita dificuldade para se locomover, pois 



 
 
 
 

                  

dependem exclusivamente do serviço de transporte público urbano, o que lhe custa tempo 

significativo de deslocamento, além do desgaste físico e emocional.  

Durante a pesquisa que realizamos, fomos informados de que houve um 

planejamento com as demais políticas, sendo assinado um documento por gestores de 

diversas Secretarias Municipais e Estaduais, em que todos os serviços informavam que 

absorveriam as demandas do Vista Bela. O então Prefeito Barbosa Neto (PDT-PR, gestão 

Maio/2009 à Julho de 2012) assinou um termo que garantia as políticas públicas para a 

região onde seria instalado o Vista Bela, porém o que houve foi uma falha na implantação 

dos projetos das diversas políticas sociais por parte do Município. Contudo, somente após a 

mudança das famílias para suas novas residências foi detectado o problema. Cada 

Secretaria Municipal estava responsável por criar, articular ou ampliar o seu serviço, mas 

constatou-se que não houveram manifestações para isso. Dentro da estruturação do projeto, 

foi reservada uma área para a construção de uma escola municipal e um centro de 

educação infantil, porém a Secretaria Municipal de Educação mesmo estando ciente da 

demanda não se manifestou para a construção dos mesmos. O problema é que deste esta 

época até o presente momento, as construções que foram iniciadas (pois não são todas as 

que foram prometidas) ainda não estão prontas, o que ainda não permite à população um 

acesso mais facilitado as políticas que sociais que são asseguradas por lei. Segundo 

Rosisca, (2012, p. 78), constata-se que a “localização dos equipamentos sociais – escolas, 

saúde e etc.- ficaram distantes [do Residencial Vista Bela] causando problemas aos mais de 

10 mil pessoas moradores distribuídos nas 2.712 moradias”. 

Considerando a relevância social e política do fenômeno ora relatado, com 

destaque para a desarticulação evidenciada no planejamento e da gestão das políticas 

sociais locais, faz-se fundamental analisarmos esse empreendimento a partir da perspectiva 

do conceito de território. 

 

3 CONCEITOS DE TERRITÓRIO 

Para falarmos sobre território, é necessário, inicialmente, entendermos quais são 

as conceituações que orientam essa perspectiva, possibilitando analisar e identificar quais e 

como as relações se desenvolvem nele, suas especificidades e singularidades, assim como 

também suas contradições. É importante ressaltar que cada autor aborda o território de uma 

maneira, sendo que estas podem ser baseadas nas diversas concepções ideológicas e 

metodológicas que cada um segue. 

Claude Raffestin (1993) compreende o território a partir do aspecto político que 

este apresenta, levando em consideração as fronteiras estabelecidas para que a nação se 

localize. Para ele o território “se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a 



 
 
 
 

                  

partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve 

num campo de poder.” (RAFFESTIN, 1993, p. 144). Assim, o espaço apresenta relações de 

poder em sua construção, pois em todos os momentos essas relações se tornam evidentes. 

Friederich Ratzel foi o primeiro geógrafo a tratar sobre o conceito de território, 

em suas obras Antropogeografia (1882) e Geografia Política (1897). Para ele, o território 

passou a ser constituído a partir do momento que se torna necessário para o 

desenvolvimento de uma nação. Contudo, o mesmo acredita que o único poder exercido 

neste é o poder do Estado, pois para ele as identidades são as mesmas dentro do território, 

o que significa um poder unidimensional, sendo exercido apenas pelo Estado e não pela 

população, sendo assim, “presume-se que não haveria conflitos ou tensões dentro do 

território, pois não existiriam outras relações de poder possíveis” (FERNANDES, 2009, 

p.61). 

Porém, esse pensamento é rebatido por Claude Raffestin (1993), que acredita 

que o poder exercido nos territórios é multidimensional, pois acontece de maneira relacional, 

pois através das diferentes relações estabelecidas se darão diferentes relações de poder, o 

que o torna complexo. O autor ainda diferencia o Poder do poder, sendo: 

 

O Poder – com letra maiúscula – é a soberania do Estado, são fins que garantem a 

sujeição dos cidadãos ao Estado. Pretender que o poder seja o Estado disfarça o 

poder – com letra minúscula – aquele que está presente em cada relação, na curva 

de cada ação, que utiliza as fissuras sociais para se infiltrar. Porém, é mais influente 

o poder que não se pode ver, que se manifesta em cada comunicação entre dois 

polos, fazendo face ou confrontando-se um ao outro. (GALVÃO et al, 2009, p. 39). 

 

Isso desmistifica a proposta de poder unidimensional de Ratzel e nos leva a 

refletir que o Estado é possuidor deste, mas este não é exclusivo, pois os demais setores 

sociais também apresentam determinadas formas de poder, e isso não isenta os territórios 

de apresentarem desigualdades e disputas, pois um território quer mostrar mais poder que o 

outro, o que favorece o surgimento destes. 

Souza (2001) acredita que é necessário que haja autonomia nos territórios, para 

que as desigualdades sejam reduzidas. Para ele “uma sociedade autônoma é aquela que 

logra defender e gerir livremente seu território [...] Uma sociedade autônoma não é uma 

sociedade sem poder” (SOUZA, 2001, p. 106). Dessa forma, o mesmo acredita que com a 

presença do Estado essa autonomia não acontece, pois este mantém todo o poder para si, 

mas um espaço onde as pessoas possam agir com liberdade, demonstrando suas 

potencialidades. 

É importante ressaltar que Souza (2001) identifica que o território não é um 

espaço único, pelo contrário, deve-se levar em consideração todas as suas vertentes, pois, 

segundo Bordo (2004, p. 04), existem ainda os territórios “da prostituição, do narcotráfico, 



 
 
 
 

                  

dos homossexuais,  das gangues e outros que podem ser temporários ou permanentes”. 

Assim, podemos identificar que existem outros tantos territórios dentro de um mesmo 

espaço, sendo que estes disputam pelo poder, tentando encontrar uma maneira para 

garantir sua sobrevivência. 

Manuel Correia de Andrade (1995) trata do território analisando-o a partir da 

perspectiva política e econômica, principalmente no caso brasileiro. Para ele, 

 

o conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, 

estando muito ligado á ideia de domínio ou de gestão de uma determinada área. 

Deste modo, o território está associado à ideia de poder, de controle, quer se faça 

referência ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que 

estendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras 

políticas. (ANDRADE, 1995, p. 19) 

 

Desta maneira, esse autor estuda o território a partir de uma perspectiva de 

poder e, por isso, considera que o território e espaço são diferentes. Compreende que o 

território é ocupado pela população, pelas políticas públicas, pela economia, etc, situando 

nesse aspecto a efetiva realização das relações sociais. Já o espaço é mais amplo, 

somando além do território também os locais vazios, que ainda não foram ocupados. 

O geógrafo Milton Santos faz uma diferenciação entre paisagem e espaço. Para 

ele, a paisagem é “o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças 

que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza” (SANTOS, 

2012, p. 103). Assim podemos compreender a paisagem apenas como as formas que 

exprimem a historia de um dado lugar, apontando-nos as relações sociais e também a 

natureza que ali se realizaram. Contudo, o termo espaço para o autor “são essas formas 

mais a vida que as anima” (SANTOS, 2012, p. 103). 

Um erro frequentemente cometido não somente pelos estudiosos, mas também 

pelas demais pessoas é confundir “paisagem” com “configuração territorial”. Santos nos 

informa que o primeiro conceito se refere ao “conjunto de elemento naturais e artificiais que 

fisicamente caracterizam uma área" (SANTOS, 2012, p. 103). Compreende assim que a 

configuração territorial vai além da paisagem, ou seja, além das formas que exprimem as 

heranças da relação entre os homens e a natureza. 

Deste modo, o autor define que a paisagem é "transtemporal", pois nos mostra 

tanto os objetos da ação humana no passado como também no presente, unindo-os. Já o 

espaço é somente o presente, nos mostrando como a sociedade se apropria da paisagem 

dando novas significações para esta. Assim, “a paisagem é, pois, um sistema material e, 

nessa condição, relativamente imutável: o espaço é um sistema de valores, que se 

transforma permanentemente" (SANTOS, 2012, p. 103). Podemos, desta forma, pensar no 

espaço como sendo um fragmento da paisagem, que a sociedade atribuiu determinado 



 
 
 
 

                  

significado. Para visualizar melhor essa distinção entre espaço e paisagem, Santos nos traz 

um exemplo da Guerra Fria, onde: 

 

os laboratórios do Pentágono chegaram a cogitar da produção de um engenho, a 

bomba de nêutrons, capaz de aniquilar a vida humana de uma dada área, mas 

preservando todas as construções. O presidente Kennedy afinal renunciou a levar a 

cabo esse projeto. Senão, o que na véspera seria ainda o espaço, após a temida 

explosão seria apenas paisagem. (SANTOS, 2012, p. 106).  

 

Podemos entender claramente essa diferenciação realizada pelo autor, pois o 

espaço é habitado com vida, e sem esta, torna-se apenas uma paisagem, com sistemas 

materiais. Segundo Santos (2012, p.106), 

 

Os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, 

transformam a organização do espaço, criam novas situações de equilíbrio e, ao 

mesmo tempo, novos pontos de partida para um novo movimento. Por adquirirem 

uma vida, sempre renovada pelo movimento social, as formas - tornadas assim 

formas-conteúdos - podem participar de uma dialética com a própria sociedade e 

assim fazer parte da própria evolução do espaço. 

 

Desta forma, podemos perceber que, através da dialética relação entre o homem 

e a natureza, novas significações vão sendo dadas à paisagem e criando novas situações 

dentro dos territórios, de maneira a se apropriar daquilo que a própria natureza concedeu. 

Segundo Santos (2002, p. 9), território é definido 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. 

 

A partir desta afirmação, podemos compreender que o território vai além da 

percepção puramente geográfica, mas se concretiza como elemento fundamental para que 

as relações ora descritas possam acontecer. Assim sendo, se torna o palco para a 

materialização destas relações, pois “não há como definir o indivíduo, o grupo, a 

comunidade, a sociedade sem ao mesmo inseri-los num determinado contexto geográfico, 

‘territorial” (HAESBAERT, 2004, p. 20). 

Koga (2011) refere-se ao território como sendo o chão das políticas sociais 

constituindo-se, portanto, indispensável para a compreensão das mesmas políticas. 

 

O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois cidadania 

significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações sociais, as relações 

de vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É no território que as 

desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os cidadãos, as condições de vida 

entre moradores de uma mesma cidade mostram-se diferenciadas, a 

presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e a necessidade e a qualidade 

destes mesmos serviços apresentam-se desiguais. (KOGA, 2011, p. 33). 

 



 
 
 
 

                  

Nesta lógica, é justamente nos territórios que se realizam a gestão das 

diferentes políticas sociais públicas, sejam estas nos mais diferentes níveis institucionais, 

envolvendo ou não as populações envolvidas nos processos de planejamento, execução, 

avaliação ou mesmo de decisão. Focamos a analise da política de educação no Residencial 

Vista Bela para buscar evidenciar, por meio de uma política setorial, a existência de 

desarticulações e fragmentações nos processos de gestão das políticas sociais. 

 

4 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO RESIDENCIAL VISTA BELA 

Sabemos que as políticas sociais no Brasil tinham reduzida visibilidade e sua 

trajetória se deu a passos lentos na recente história brasileira. Podemos perceber isto 

através de toda a história de nosso país que sempre deixou em último plano a efetivação de 

direitos sociais e de políticas públicas de qualidade para a população. Temos exemplos 

claros disto, indo desde o não acesso a política pública de saúde para as pessoas que não 

tinham carteira de trabalho registrada até a década de 1980, deixando-os a mercê da 

própria sorte; até mesmo a respeito da educação, que até a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 não era garantida para toda a população, sendo um privilégio 

das camadas mais ricas, o que mantinha a população em uma situação de subalternidade. 

Contudo, esse cenário muda a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988, que aponta em seu artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, e 

em seu Artigo 6º aponta que: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. Importante destacar que, somente a partir da 

legislação educacional brasileira de 1996 que a educação escolar passa a ser 

universalizada, sendo ainda um desafio a efetivação da educação básica para toda a 

população. 

Cabe ressaltar que os resultados alcançados pela pesquisa que vem sendo 

realizada por nós até o presente momento, apontam que a população do Residencial Vista 

Bela encontra-se insatisfeita com a política educacional que vem sendo executada, em 

desconformidade com o que prevê a legislação. A grande maioria dos sujeitos apontou a 

falta de creches no bairro como um ponto que precisa de maior atenção por parte da gestão 

pública: 

 

G1S7 – Creche não tem vagas para todas as crianças [...]. 

 



 
 
 
 

                  

G2S1 – Abriram uma creche lá, mas essa creche ou a criança vai meio período na 

parte da manhã ou vai meio período na parte da tarde, então não resolve, eu tenho 

uma menina de cinco anos. 

 

A partir destes relatos e com base na Lei n.º 12.796/2013, que dispõe a 

formação dos profissionais da educação, podemos perceber que a mesma não está sendo 

cumprida, pois esta garante que a partir dos quatro anos de idade a criança deve ser 

matriculada e frequentar uma escola, mas como podemos perceber no relato apresentado, 

isto não tem acontecido. Outro sujeito aponta ainda que a população precisa de respostas 

em curto prazo, e as de longo prazo que resolvam toda a situação pendente, pois de nada 

adianta construir novas escolas que não terão a capacidade necessária para a população 

deste bairro e dos demais territórios que estão próximos a este. 

 

G2S8 - E ele não vai te dar nenhuma resposta do que você precisa ouvir, porque o 

que você quer é a solução, aí o prefeito vai na televisão e fala “ah, para agosto de 

2014 vai ter escola, vai ter creche”, que vai continuar não atendendo porque a 

creche vai ser feita no Vista Bela, uma escola com capacidade para trezentas 

crianças, só as crianças do meu condomínio enchem a escola. Só as crianças do 

condomínio que eu moro, lotam uma escola. 

 

Ainda segundo o mesmo sujeito, essa creche que está funcionando no 

Residencial Vista Bela, entre outras creches, não passa de uma obra de aparência pois, na 

efetividade, não atende a necessidade real da população, pois não tem a capacidade 

necessária para atender a toda a demanda, ou seja, o número de crianças moradoras do 

Residencial é superior ao número de vagas ofertadas pela creche, e por consequência, não 

a frequentam.  

 

G2S8 - Eu matriculei ela desde o ano passado, antes de me mudar para o Vista 

Bela, ela já estava com matrícula feita no CMEI que construiu no Alto do Boa Vista. 

A aula começou no dia 18 de fevereiro, era pra ter começado no dia 6, foi adiada 

para o dia 18 e eu estou até hoje pagando para uma pessoa cuidar da minha filha 

porque não tem professor. Aí a prefeitura vai, abre uma outra creche, a 400 metros 

na mesma rua e coloca professor pra trabalhar e não preenche o total de vagas para 

atender todas as crianças que precisam, nem na creche de cima e nem na de baixo. 

Isso tudo é obra para inglês ver, para dizer que tá aplicando o dinheiro da prefeitura. 

Hoje nós estamos no final do mês de agosto e eu estou esperando até hoje entrar 

professor na creche pra receber a minha filha de um ano, desde o ano passado 

matriculada no sistema da prefeitura e se eu for tentar vaga para ela em outra 

creche não vou conseguir porque o nome dela está no sistema como criança 

matriculada. Eu não consigo trocá-la pra outro lugar. 

 

Como as vagas na creche são insuficientes para toda a demanda que se 

apresenta neste território, algumas mães relatam que deixaram de trabalhar por não ter 

onde deixar seus filhos e assim, ficam excluídos do mundo do trabalho pelo fato do Estado 

não propiciar as condições necessárias para que o básico seja alcançado. Isso pode ser 

notado no relato num dos sujeitos entrevistados que informa estar pagando uma pessoa 



 
 
 
 

                  

para cuidar de sua filha porque não tem professores na rede municipal de ensino, o que faz 

com que ela fique fora da escola e ainda tenha que ser cuidada por terceiros, uma vez que 

ele precisa trabalhar. 

 

G2S7 - E a creche, muitas mães tem dois ou três filhos, igual eu tenho a menina vai 

fazer três anos e o moleque de nove anos, não tem creche para colocar ela. E se eu 

for colocar alguém para cuidar deles, não vai ficar menos que trezentos ou 

quatrocentos reais para cuidar o dia inteiro. Se eu for pagar uma pessoa para cuidar 

e cobrar quatrocentos reais, pra eu ganhar um salário mínimo, um salário e meio, eu 

vou estar pagando para trabalhar, então não compensa. 

 

G2S5 - E creche, meu filho também tem três anos, eu não estou trabalhando porque 

eu não tenho condições de pagar ninguém para cuidar e a creche só pega a partir 

dos quatros anos, ou seja, só no ano que vem que vai pegar ele. 

 

Com esse afastamento do mundo do trabalho, estes sujeitos acabam por se 

tornar público alvo da política de assistência social, na busca por benefícios e programas de 

transferência de renda que supram as mínimas necessidades que eles próprios não 

conseguem suprir devido à falta ou insuficiências de políticas sociais em seu território.  

 

5 CONCLUSÃO 

A partir das aproximações realizadas junto ao objeto de estudo em 

desenvolvimento, pode-se perceber as fragilidades nos processos de gestão das políticas 

sociais tendo em vista perspectivas como intersetorialidade e território. 

Como podemos perceber através dos relatos dos moradores, a política de 

educação não tem se efetivado como deveria e prevê sua legislação, sendo que expusemos 

apenas o que foi relatado acerca da Educação Infantil, lembrando contudo que todos os 

níveis educacionais apresentam-se precários e insatisfatórios neste território, visto que até 

hoje ainda não tem nenhum estabelecimento escolar funcionando dentro do território. 

Como a pesquisa ainda encontra-se em processo, só sabemos que temos pela 

frente ainda muitos questionamentos e discussões, para que possamos entender um pouco 

mais sobre este sistema de proteção social nas políticas de educação e assistência social, 

como também sobre o território e o trabalho intersetorial, que deve ser realizado para que 

situações assim deixem de acontecer, ficando somente numa lembrança distante, para que 

as populações futuras tenham seus direitos plenamente assegurados. 
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