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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou investigar sobre as condições socioeconômicas do município de São 

Francisco de Itabapoana – RJ (SFI), após sua emancipação político-administrativa, 

considerando as dimensões que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), baseada na percepção da população do município a fim de entender se a emancipação 

foi o motivo da melhora em seu IDHM, considerado ainda como o segundo pior no estado do 

Rio de Janeiro. Neste sentido, foi utilizado de pesquisa bibliográfica sobre os processos 

emancipacionistas ocorridos no Brasil para identificar o que levam os municípios a se 

emanciparem e como estes permanecem social e economicamente após tal processo. Realizou-

se entrevista aos residentes do município com idade igual ou superior a 40 anos, entendendo 

ser esta uma idade suficiente para se analisar como o município se encontrava antes da 

emancipação e como se encontra hoje após a emancipação, sendo que estes devem morar há 

mais de 25 anos em SFI, pois o município possui 22 anos de emancipação. As perguntas 

estavam relacionadas ao IDHM, associado à educação, renda e longevidade, a fim de explorar 

sobre a percepção dos residentes neste processo de emancipação. De maneira geral, os 

resultados obtidos foram que em algumas variáveis, como educação, a melhora se deu por conta 

da emancipação, em outras, como saneamento básico, que está correlacionado com 

longevidade, não observou melhora em função da emancipação. 

 

Palavras-chave:  Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; emancipação político-

administrativa; São Francisco de Itabapoana - RJ
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com a participação de correntes políticas e devido à realização de campanhas de 

conscientização para a população, em13 de março de 1994, realizou-se um plebiscito por meio 

da Justiça Eleitoral e, por conseguinte, foi aprovada a emancipação de São Francisco de 

Itabapoana (SFI). Vale ressaltar que São Francisco de Itabapoana, localizado no norte do estado 

do Rio de Janeiro, colonizado por portugueses, só foi de fato emancipado, desmembrando-se 

do município de São João da Barra, no ano de 1995, data em que SFI adquiriu sua autonomia 

político-administrativa, em face da edição da Lei nº 2.379, de 18 de janeiro de 1995. Com isso, 

tornou-se o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial, com 

uma área de 1.117 km². Entretanto, sua população atual consiste em 41.354 habitantes, sendo 

que 21.092 compõem a população urbana e 20.262 compõe a população rural, o que é bem 

menor se comparada a de outros municípios da região, como Campos que possui cerca de 460 

mil habitantes. 

 Cabe destacar que São Francisco de Paula, juntamente com Barra Seca e Maniva, 

sendo todos distritos de São João da Barra, se uniram e formaram o município de São Francisco 

de Itabapoana. Assim, a instalação1 de SFI somente foi efetivada em 1º de janeiro de 1997, e a 

partir daí, criou-se então o município de São Francisco de Itabapoana, com sede naVila2 de São 

Francisco de Paula. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), São Francisco de 

Itabapoana, em 2014, obteve um PIB per capita de R$ 24.044,67, com isso, na comparação com 

os 92 municípios do estado, ocupava a 36º posição.E, na suamicrorregião, composta por cinco 

municípios3, se encontrava na terceira posição. Ainda, conforme o Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), nos estudos socioeconômicos de 2016, SFI, ocupou o 

primeiro lugar dentro do estado do Rio de Janeiro, em relação ao percentual da agropecuária, 

que representou 8,8% na composição do PIBdo estado do Rio de Janeiro. 

 Conforme dados do TCE-RJ (2016), o município de SFI possui também receita 

proveniente dos royalties4, ainda que pequena. Esta parcela de royalties e participações 

                                                 
1 A instalação corresponde ao início de funcionamento efetivo do município, o que se dá com a eleição do primeiro 

prefeito. 
2 Vila era o nome dado aos distritos antigamente. 
3 Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, São João da Barra e Cardoso Moreira. 
4 Royalties é uma compensação financeira devida ao Estado, pelas empresas concessionárias produtoras de 

petróleo e gás natural no território brasileiro e são distribuídos aos estados, municípios, ao Comando da Marinha, 
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especiais variou entre 9% e 12% da receita total do município no período de 2010 a 2014, com 

queda em 2015, quando estas receitas representaram 8% em relação ao total arrecadado. 

Destaca-se que no ano de 2015, São Francisco de Itabapoana recebeu o montante de R$ 

66.946,86 a título de compensação financeiraem consequência da exploração de recursos 

minerais. Ainda que pequena a receita de SFI proveniente dos royalties, há um grau de 

dependência considerável uma vez que este montante representa cerca de 8% na receita total 

do município, segundo os dados do TCE-RJ, nos estudos socioeconômicos de 2016. 

 Cabe também destacar, conforme dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Governo do Rio de Janeiro (EMATER-RIO) 5, que, em 2016, SFI se encontrava como 

maior produtor de abacaxi e mandioca no estado do Rio de Janeiro, e segundo maior produtor 

de cana de açúcar do estado, perdendo apenas para Campos dos Goytacazes. Alémdisso, SFI é 

o terceiro maior produtor de abacaxi do país, perdendo apenas para os municípios de Alta 

Floresta, no Mato Grosso, e Miranorte, em Tocantins, conforme o site Folha 1 (2017)6. Assim, 

a economia local de SFI é caracterizadabasicamente por sua agricultura, pecuária e pesca 

respectivamente nesta ordem. O turismo também é forte no município, pois este possui cerca 

de 60 quilômetros de extensão em praias. De acordo com o TCE-RJ (2016), mostra que o 

município possui 25.371 domicílios, dosquais 31% eram de uso ocasional, o que confirma o 

forte perfil turístico do município. 

 Apesar do papel de destaque no cenário agrícola regional, o que tem trazido 

preocupação para os residentes de SFI é sua posição de extrema pobreza, uma vez que SFI é, 

muitas vezes, comparado aos municípios mais pobres do Nordeste brasileiro. Conforme dados 

do IBGE (2011), em 2010, aqueles considerados em extrema pobreza no Brasil, apresentava 

renda média per capta de R$70,00 por mês. Já, de acordo com dados do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil de 2010, SFI possuía renda per capita dos indivíduos 

extremamente pobres em R$31,59, renda per capita dos pobres em R$72,82 e renda per capita 

dos vulneráveis à pobreza em R$142,13. Então, nota-se que parte da população de SFI de fato 

se encontrava em, 2010, em situação de vulnerabilidade social.  

                                                 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Fundo Especial administrado pelo Ministério da Fazenda, que repassa 

aos estados e municípios de acordo com os critérios definidos em legislação específica. 
5 Em 2016 SFI produziu 129.480 em abacaxi; 875.250 em cana de açúcar e 4070 de mandioca em toneladas por 

ano. 
6 Site de notícias a nível global e regional, tratando de noticiários de economia, política, esporte, cultura e lazer. 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/05/economia/1218807-agricultura-e-diferencial-em-sfi.html 
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1.1 Problema e sua importância 

 

 Em 2017, o município de São Francisco de Itabapoana, completou 22 anos de 

emancipação e 20 anos de instalação, mas apresenta desde o ano de 1991, segundo os dados do 

Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, o segundo pior Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) do estado do Rio de Janeiro. Cabe salientar que também conforme 

o Atlas do Desenvolvimento Humano, o IDHM é uma adaptação metodológica do IDH para o 

nível municipal. Ambos os índices agregam as dimensões educação, renda e longevidade.  

 De modo resumido, pode-se dizer que esse indicador é a média geométrica, dos IDHM 

calculados para a renda (IDHM-R), a educação (IDHM-E) e a longevidade (IDHM-L); sendo 

que a renda é medida pelo PIB per capita, expresso pela paridade do poder de compra; a 

educação é medida pela combinação da taxa de alfabetização de adultos com a taxa de matrícula 

nos três níveis de ensino; e a longevidade é medida pela esperança de vida ao nascer. As 

dimensões são multiplicadas e o produto é extraído pela raiz cúbica 

(√IDHM Educação x IDHM Longevidade x IDHM Renda3
). Além disso, o IDHM varia de zero 

(0) a um (1) e quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento humano. 

 Destaca-se também que esse quadro de segundo pior município do estado do Rio de 

Janeiro em relação ao IDHM, ganhando apenas do município de Sumidouro na região serrana, 

se repete desde os três últimos censos do IBGE, a saber, os realizados nos anos 1991, 2000 e 

2010. Como ilustração, apresenta-se na Tabela 1, um comparativo entre os IDHM dos 

municípios de São Francisco de Itabapoana, São João da Barra - visto que antes da 

emancipação, SFI e São João da Barra eram um único município - estado do Rio de Janeiro e 

do Brasil, para esses anos supracitados.   
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Tabela 1 – Comparativo entre os IDH dos municípios de São Francisco de Itabapoana, São João 

da Barra, estado do Rio de Janeiro e do Brasil para os anos de 1991, 2000, e 2010. 

Região IDH 
IDH  

(∆%) 
IDH-R 

IDH-R 

(∆%) 
IDH-L 

IDH-L 

(∆%) 
IDH-E  

IDH-E 

(∆%) 

1991 

São Francisco de 

Itabapoana 
0,344 - 0,471 - 0,682 - 0,127 - 

São João da Barra 0,484 - 0,565 - 0,715 - 0,281 - 

Rio de Janeiro 0,573 - 0,696 - 0,690 - 0,392 - 

Brasil 0,493 - 0,647 - 0,662 - 0,279 - 

2000 

São Francisco de 

Itabapoana 
0,503 46% 0,586 124% 0,735 8% 0,295 132% 

São João da Barra 0,548 13% 0,609 108% 0,737 3% 0,367 31% 

Rio de Janeiro 0,664 16% 0,745 107% 0,740 7% 0,530 35% 

Brasil 0,612 24% 0,692 107% 0,727 10% 0,456 63% 

2010 

São Francisco de 

Itabapoana 
0,639 27% 0,618 5% 0,791 8% 0,533 81% 

São João da Barra 0,671 22% 0,686 13% 0,800 9% 0,551 50% 

Rio de Janeiro 0,761 15% 0,782 5% 0,835 13% 0,675 27% 

Brasil 0,727 19% 0,739 7% 0,816 12% 0,637 40% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano. 

 

Nota1: Onde IDH-R: Índice de Desenvolvimento Humano – Renda; IDH-L: Índice de Desenvolvimento 

Humano – Longevidade; IDH-E: Índice de Desenvolvimento Humano – Educação. 

 

Nota 2: Em 1991, o município ainda não existia politicamente, porém os dados de seu IDH são a partir 

de 1991, isso porque o Atlas do Desenvolvimento Humano realiza a compatibilização da malha 

territorial7 brasileira com referência no ano de 2010, data do último censo, e o município, que 

não existia e foi criado no intervalo entre os censos, teve os seus dados agrupados de acordo 

com o seu território em 2010.  
 

                                                 
7 Para que ocorra a compatibilização da malha territorial, é necessário entrar na sala de sigilo do IBGE e fazer o 

reagrupamento das informações censitárias. 
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 A partir da Tabela 1, pode-se notar que o fator que menos contribuiu para elevar o IDH 

de SFI foi a educação, que teve desempenho histórico insatisfatório, conforme mostram os 

dados dos censos de 1991 a 2010, visto que, em 1991, apresentou valores de 0,127 e, no ano de 

2000, de 0,295; apesar desses serem considerados baixos, ainda sim foram os que apresentaram 

maior crescimento em termos percentuais, 132%. Vale destacar que, em 1991, SFI ainda não 

havia se emancipado, e no ano de 2000 já havia ocorrido à emancipação. Contudo, entre 2000 

e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi justamente o da educação, assim 

como de 1991 para 2000, em que se notou aumento de 0,238, seguido de longevidade e renda.  

 Ressalta-se também que, por meio da análise da Tabela 1, em todos os censos, SFI foi 

o que apresentou maior aumento em todos os indicadores, entre 1991 e 2000, quando 

comparado com São João da Barra, Rio de Janeiro e Brasil. Observou-se também que, em 2000, 

SFI apontou aumento em seu IDH de 46%, Brasil aumentou em 24%, Rio de Janeiro em 16% 

e SJB em 13%.  

 Muito dessa contradição que ocorre em SFI, de ter um menor IDH-E na sua 

composição, e de este ter sido o fator que mais contribuiu para seu aumento no IDH, pode ser 

resultado do fato de que ocorre em SFI, um êxodo de jovens para municípios vizinhos. Alguns 

terminam o ensino médio, enquanto outros nem chegam a concluir e saem de suas casas em 

busca de uma educação mais qualificada, emprego e saúde. Ou seja, migram em busca de 

melhores condições de vida, pois estas se encontram precárias em SFI. 

 Além disso, quando moradores qualificados resolvem sair de seu município de origem 

para outro, de certa forma, estão reduzindo a entrada e/ou permanência de renda em seu 

município de origem. Logo, se a administração pública não oferecer incentivos, tanto para 

empresas se alocarem na região, quanto também para a população se qualificar, dificilmente 

promoverá o crescimentoeconômico e isso se traduz em estagnação da atividade econômica, o 

que acarreta na diminuição da renda e, consequentemente, em uma piora no IDHM, como 

indicador de desenvolvimento econômico.  

 Em tempo, no caso de SFI, as variáveis de maior impacto sobre o IDHM, segundo 

dados de 2010 obtidos no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, foram a longevidade, 

com índice de 0,791, seguida de renda, com índice de 0,618, e educação, com índice de 0,533, 

totalizando a média de 0,639, que coloca o IDHM de SFI no que se considera uma faixa média 

para o ano de 2010, conforme aponta-se na Figura 1. Vale destacar que de acordo com o Atlas 

de Desenvolvimento Humano, o IDHM atribui pesos iguais às três dimensões. O IDHM de cada 
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município é fruto da média geométrica desses três sub índices. A adoção de pesos iguais é 

baseada na concepção de que as três dimensões são igualmente importantes e não são 

substituíveis. 

 

Figura 1 – Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Fonte: Extraído do Atlas de Desenvolvimento Humano 

 

 Ainda de acordo com a Figura 1, dado que no ano de 2000 o IDHM de SFI foi de 0,533 

(Tabela 1), então, pode-se dizer que este encontrava-se na faixa classificada como baixo IDHM. 

Já em1991, o IDHM de SFI foi de 0,344, o que o colocou na faixa de muito baixo. Assim, 

notou-se então, que a cada censo, SFI teve um avanço em sua faixa de Desenvolvimento 

Humano Municipal. 

 Assim, dado que o IDHM mais baixo é o da educação, acredita-se que, por exemplo, 

se houver incentivo em melhorias na educação, haverá também uma melhora na renda, pois as 

pessoas com qualificação tendem a ganhar mais, melhorando assim o IDHM. Logo, embora o 

primeiro passo de emancipação tenha sidodado, e mesmo que se tenha observado 

crescimentodo IDHM ao longo do tempo, SFI ainda ocupa o penúltimo lugar no ranking de 

IDHM do estado. 

 Portanto, diante das discussões até aqui apresentadas, nota-se que SFI obteve melhora 

em seu IDHM, principalmente em relação ao fator educação, e esta melhora foi após sua 

emancipação. Entretanto, ainda paira uma dúvida quanto ao que determinou essa melhora. Isto 

é, a melhora do IDHM de SFI se deu por causa de sua emancipação, ou por fatores favoráveis 

ao cenário de crescimento econômico do Brasil após a emancipação? De acordo com o Banco 

Mundial, o Brasil em 1990 apresentou seu Produto Interno Bruto (PIB) de 461,95 bilhões e, em 

2010, de 2,21 trilhões, ou seja, mostra que houve crescimento no cenário econômico do Brasil. 

Assim, pergunta-se: quais foram os efeitos sociais e econômicos causados ao município de São 

Francisco de Itabapoana em consequência da sua emancipação? 
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 Neste sentido, acredita-se que este estudo ganha importância à medida que poderá 

apontar possíveis falhas quanto à prestação de serviços básicos à população, tais como: serviços 

de saneamento básico, transporte público, e a saúde que tem uma enorme dependência do 

município vizinho, qual seja, Campos dos Goytacazes. Vale dizer que, tanto na saúde quanto 

na educação, Campos dos Goytacazes é o município que tem servido como alternativa para 

estes serviços públicos. A exemplo, em SFI há somente uma opção de acesso ao ensino superior, 

que é o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ)8, que se trata 

de uma modalidade de ensino à distância. Além disso, a partir desse estudo, poder-se-ia pensar 

em possíveis melhorias no município de SFI, como, por exemplo mais autonomia em sua 

gestão, e assim poderia trazer impactos positivos diretos para as condições socioeconômicas da 

população ali residente, bem como da própria região na qual se encontra.  

 Por fim, destaca-se que a escolha do espaço temporal foi devido à data do processo de 

emancipação do município, que teve início em 1993. Porém, os dados disponibilizados datam 

de 1991, e têm periodicidade de dez em dez anos, visto que este é o intervalo temporal adotado 

pelo IBGE para a realização dos censos demográficos, em que o último ocorreu em 2010. 

 

1.2 Hipótese 

 

 O processo de emancipação político-administrativa ocorrido em São Francisco de 

Itabapoana em 1995 contribuiu para as melhorias nos indicadores do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo principal desta pesquisa foi analisar quais foram as transformações 

socioeconômicas no município de São Francisco do Itabapoana após sua emancipação. 

                                                 
8O CEDERJ é um consórcio formado por sete instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ; UENF; UNIRIO; UFRJ; UFF; UFRRJ; CEFET) em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, por intermédio da FundaçãoCentro de Ciências e Educação Superior a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), com o objetivo de oferecer cursos e graduação a distância, na 

modalidade semipresencial para todo o Estado. Em SFI, são oferecidos 5 cursos que são esses: Lic. Ciências 

Biológicas UENF; Lic. Letras UFF; Lic. Matemática UFF; Lic. Pedagogia UENF; Lic. Química UENF. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Especificamente, pretende-se:  

 

a. Elaborar uma revisão de literatura sobre as emancipações político-administrativo 

ocorridas no Brasil, com o intuito de levantar seus determinantes e seus efeitos, e assim, 

criar uma base de conhecimento que permita entender o caso de SFI; 

 

b. Entender a percepção da população de SFI, em relação aos efeitos da emancipação 

político-administrativa sobre a educação, renda e longevidade no município;  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nesta seção tratou-se de como a Constituição de 1988 influenciou no processo 

emancipacionista no Brasil, e também como este processo de emancipação foi se intensificando. 

A partir disso, buscam-se verificar o que levam os municípios a se emanciparem e como estes 

permanecem social e economicamente após tal processo. 

 

2.1 Emancipações Político-administrativas no Brasil: Uma Breve Contextualização 

 

 De acordo com Carvalho et al. (2007), o processo de emancipação municipal no Brasil 

se inicia em torno de 1930, fortalece entre 1950 e 1960, e foi paralisado pelos governos militares 

entre 1970 e 1980. Depois da queda do regime militar, as emancipações voltaram a se acentuar. 

Após a Constituição Federal de 1988, mais precisamente entre 1988 e 1996, foram instalados, 

no Brasil, 40% dos municípios que existem hoje. Por esta razão, este período é de extrema 

importância para a atual configuração da malha territorial do país.  

 A Constituição de 1988 fez com que os municípios se tornassem entes federativos, e 

passassem a desempenhar papel mais importante na administração pública brasileira. Assim, os 

municípios passaram a integrar a Federação, junto com o Estado e o Distrito Federal.  

 Por terem ganhado autonomia a partir da Constituição de 1988, os municípios foram 

dotados de competências tributárias próprias e participações no produto da arrecadação de 

impostos da União e dos estados (CARVALHO et al., 2007). Emcontrapartida, os municípios 

receberam obrigações na prestação de serviços públicos essenciais. Cabe destacar que, a partir 

de 1985, a intensa criação e instalação de municípios no Brasil foi parte de um processo mais 

geral de descentralização.  

 Ainda conforme Carvalho et al. (2007), vale dizer que, após a Constituição de 1988, 

por questões de interesses políticos, tornou-se mais atrativo para os distritos se emanciparem, 

dado que estes, além de receberem uma parte de impostos da União, também começaram a 

adquirir receita própria, junto com suas obrigações em oferecer serviços públicos. A partir dessa 

maior responsabilidade que os municípios adquiriram, surge a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

para maior controle dos gastos públicos. 
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2.2 Alguns Estudos Sobre Emancipação Político-Administrativa no Brasil 

 

 Autores realizaram estudos baseados em questionários na década de 1990 para 

entender quais motivos levam os municípios a se emanciparem. A exemplo, tem-se o trabalho 

de Bremaeker (1993), que aplicou questionário aberto aos prefeitos municipais do Brasil, 

obtendo 62 respostas, o que representou uma amostra de 12,4% dos novos municípios. 

Bremaeker (1993), a partir de sua análise, relacionou as principais considerações dos novos 

prefeitos para a emancipação, com seus respectivos percentuais, a saber: 62,9% disseram que a 

emancipação foi fruto de descaso por parte da administração do município de origem; 27,4% 

colocaram como causa a existência de forte atividade econômica local; 24,2% afirmaram que a 

emancipação ocorreu devido à grande extensão territorial do município de origem, e; 1,6% 

disseram que o grande aumento da população local levou à emancipação. 

 Além do trabalho de Bremaeker (1993), tem-se outra pesquisa com 22 municípios do 

Paraná, emancipados na década de 1990, elaborada por Cigolini (1999) apud Carvalho et al. 

(2007). Segundo os resultados obtidos por Cigolini (1999), o real motivo para a criação de 60% 

desses municípios foi devido à existência de condições econômicas favoráveis. Em 22% dos 

municípios, a emancipação caracterizava o desejo da comunidade local e em 8%, a escolha 

baseou-se em plebiscito. 

 Noronha (1996) apud Carvalho et al. (2007) aplicou uma entrevista com a população 

local de 17 municípios emancipados entre os anos de 1985 e 1993 no estado do Rio de Janeiro. 

Concluiu-se que sete desses municípios emanciparam-se para se livrarem da estagnação 

econômica; seis, por terem condições econômicas favoráveis e quatro, por razões políticas, que 

consistiam na tentativa de grupos locais formarem núcleos de poder. Para Noronha (1996) apud 

Carvalho et al. (2007), sua pesquisa demonstra que a maioria da população local dos municípios 

estudados, acreditaque a emancipação é condição suficiente para a promoção do 

desenvolvimento local. 

 O que se destacou até então foram as razões pelas quais municípios se emanciparam. 

Agora, cabe entender alguns efeitos dessas emancipações. Para tanto, em estudo feito no 

município de Boa Ventura de São Roque/PR, por Silva e Zinke (2016), gerou resultados que 

apontaram para melhorias nas áreas sociais, em especial saúde e educação, segundo os índices: 

Ipardes de desempenho municipal (IPDM); Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) e IDHM. No trabalho de Silva e Zinke (2016), observou-se também que, ao longo do 
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tempo, o município de Boa Ventura de São Roque/PR, apresentou crescimento significativo, 

passando de um desenvolvimento baixo para médio ou moderado, apontando assim para uma 

emancipação positiva para o município, pois houve melhora nos serviços públicos essenciais à 

população. Além disso, Silva e Zinke (2016) afirmaram que,em poucos anos de emancipação 

político-administrativa,notou-se elevação do desenvolvimento social, o que talvez não tivesse 

ocorrido se Boa Ventura de São Roque/PR continuasse como distrito. 

 Em outro estudo, realizado por Marengo (2012), a autora procurou analisar o 

desempenho econômico de municípios gaúchos emancipados e seus municípios de origem. 

Constatou-se que os municípios que se emanciparam apresentaram maior dependência dos 

recursos transferidos do que os municípios de origem. A pesquisa também permitiu verificar 

que os municípios emancipados desembolsaram percentuais inferiores aos municípios de 

origem relativos à soma dos gastos com educação, saúde, cultura, saneamento, etc. Além disso, 

segundo Marengo (2012), ao analisar o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) 

e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, constatou-se que os municípios emancipados 

apresentaram desempenho inferior aos seus municípios de origem com relação ao IDESE. 

Ademais, Marengo (2012) apontou também que os municípios emancipados apresentaram, em 

sua maioria, desempenhos inferiores em todos os indicadores pesquisados.  

 Por sua vez, Silva (2012) deduziu que o processo de emancipação político-

administrativa de municípios não é viável quando observadas apenas questões econômicas e 

financeiras. Assim, afirmou não poder restringir a análise somente apuração dos favoráveis ou 

não, quanto à emancipação municipal, uma vez que para uns, pode ter sido um processo 

benéfico, e para outros, maléfico.  
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3. METODOLOGIA 

 

 Com vistas a atender aos objetivos da presente pesquisa, que consistem em entender 

motivos pelos quais o município de São Francisco de Itabapoana - SFI se encontra como 

segundo pior colocado, em relação ao IDHM, dentro do estado do RJ desde a sua emancipação; 

e compreender, a partir da visão da população, quais foram os prós e os contras da emancipação, 

foi utilizado, em primeiro momento, de pesquisa bibliográficaa partir de leituras de textos que 

discutem sobre o movimento emancipacionista dos municípios após a Constituição de 1988, 

visando auxiliar no entendimento, do por que os municípios se emancipam e como estes se 

encontram após a emancipação. Logo, trata-se de uma pesquisa de teor exploratório. 

 Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser 

definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que 

se propõem análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser 

desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 

 Além disso, a pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria 

dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Cabe destacar também que essas pesquisas podem ser classificadas 

como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2007 apud GERHARDT et al. 2009). 

 Com base nisso, elaborou-se um roteiro de entrevistas semiabertas9. Neste 

roteiro,destacaram-sequatro tópicos. O primeiro foi o de caracterização dos residentes, o 

segundo sobre o perfil educacional, o terceiro tópico sobre o perfil renda, e o último e quarto 

tópico sobre o perfil longevidade. Cabe mencionar que as questões que compuseram tal roteiro 

foram levantadas a partir da revisão de literatura sobre o tema e por meio da análise da 

metodologia utilizada no IDHM, de modo a permitir aprofundar a análise sobre as condições 

econômicas e sociais dos residentes de SFI e qual a percepção deles em relação ao processo de 

                                                 
9 Ver modelo no apêndice 
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emancipação, de como era o município antes de sua emancipação, e como se encontra, hoje, 

após sua emancipação. 

 Assim, em função destas considerações, mais especificamente, o tipo de pesquisa que 

se adotou foi o estudo de caso, pelos métodos qualitativos e quantitativos, pois nele o 

pesquisador geralmente utiliza uma variedade de dados coletados em diferentes momentos, por 

meio de diversas fontes de informações. Além disso, no que tange à pesquisa qualitativa, 

preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-

se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2001) apud 

Gerhardt et al. (2009), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.  

 Por fim, ressalta-se que no estudo de caso, o pesquisador deve utilizar diversos 

instrumentos para a coleta de dados: história de vida, história oral, análise documental e 

entrevista utilizando roteiro semiestruturados. Logo, com a aplicação da entrevista aos 

residentes espera-se compreender os efeitos socioeconômicos da emancipação de SFI a partir 

da visão da população que vivenciou o processo emancipacionista antes e depois. 

 

3.1 Metodologia do IDHM Segundo Atlas de Desenvolvimento Humano 

 

 Nesta subseção, abordou-se a metodologia utilizada pelo Atlas de Desenvolvimento 

Humano para o cálculo e construção do IDHM, a fim de auxiliar na compreensão de como 

foram construídas as perguntas elaboradas para a entrevista semiaberta realizada aos residentes. 

Para tanto, apresentou-se a metodologia para o IDHM-E, IDHM-R e IDHM-L. 

 

3.1.1 Elaboração do roteiro da entrevista considerando aspectos do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal da Educação (IDHM-E) 

 

 A dimensão do IDHM, conhecida como IDHM-E, é medida pela escolaridade da 

população adulta e pelo fluxo escolar da população jovem.  Portanto, a dimensão Educação do 

IDHM é uma composição de indicadores de escolaridade da população adulta e de fluxo escolar 

da população jovem. 
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 Este indicador é examinado por meio da escolaridade da população adulta, que é 

medida pelo percentual da população de 18 anos ou mais de idade com o ensino fundamental 

completo. Enquanto o fluxo escolar da população jovem é medido pela média aritmética do: i) 

percentual de crianças de cinco (5) a seis (6) anos frequentando a escola; ii) percentual de jovens 

de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental regular; iii) percentual de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo; e, iv) percentual de jovens de 18 a 

20 anos com ensino médio completo. Trazendo esta metodologia para o município de São 

Francisco de Itabapoana, comparando com Brasil, o estado do Rio de Janeiro e seu município 

de origem, São João da Barra, tem-se a o IDHM-E apresentado na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Educação (IDHM-E) conforme 

sua metodologia. 

Região 

% de 5 a 6 

anos na 

escola 

% de 11 a 13 

anos nos 

anos finais 

do 

fundamental 

REGULAR 

SERIADO 

ou com 

fundamental 

completo 

% de 18 

anos ou 

mais com 

fundamental 

completo  

% de 15 a 17 

anos na 

escola 

% de 18 a 

24 anos na 

escola 

1991 

São Francisco 

de Itabapoana 

(RJ) 

28,5 18,53 9,26 28,74 7,19 

São João da 

Barra (RJ) 
47,65 29,78 24,57 49,95 10,32 

Rio de Janeiro 53,64 43,87 44,57 63,35 21,99 

Brasil 37,3 36,84 30,09 54,54 19,86 

2000 

São Francisco 

de Itabapoana 

(RJ) 

88,49 40,11 16,04 54,11 18,4 

São João da 

Barra (RJ) 
88,23 49,08 26,06 56,57 16,28 

Rio de Janeiro 81,26 61,56 51,13 81,01 32,53 

Brasil 71,47 59,13 39,76 77,42 31,25 

2010 

São Francisco 

de Itabapoana 

(RJ) 

97,34 81,29 34,84 78,46 24,22 

São João da 

Barra (RJ) 
97,68 80,27 42,63 88,55 29,36 

Rio de Janeiro 93,47 83,51 64,65 86,88 33,89 

Brasil 91,12 84,86 54,92 83,32 30,64 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano. 
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 A partir da análise da Tabela 2, notou-se que a frequência dos alunos melhorou ao 

longo do tempo em todas as categorias, exceto para a frequência dos alunos de 18 a 24 anos 

considerando os anos de 2000 para 2010, onde 2000 foi de 31,25% e 2010 de 30,64 para o 

Brasil. Assim, elaborou-se perguntas com intuito de compreender o motivo que levou esta 

melhora. Além disso, a partir da Tabela 2, nota-se também que em 1991, período anterior à 

emancipação do município de SFI, a frequência se apresentava insuficiente, e obteve aumento 

após a emancipação. Logo, as perguntas foram elaboradas, para a frequência, em relação à 

quantidade das escolas no município, e também o meio de transporte utilizado antes e depois 

da emancipação para se chegar às escolas. Isto porque, de modo geral, acredita-se que quanto 

maior o número de escolas e melhor condições de acesso a elas, mais assíduos serão os alunos. 

 

3.1.2 Elaboração do roteiro de entrevista a partir do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal da Renda (IDHM-R) 

 

 O método utilizado para este indicador se baseia na renda municipal per capita, ou 

seja, a renda média de cada residente do município. A renda per capita mede a capacidade de 

aquisição de bens e serviços por parte dos habitantes do lugar. 

 Neste sentido, para verificar questões relacionadas ao comportamento da renda em 

SFI, foram elaboradas perguntas relacionadas à melhora ou não da renda dos entrevistados após 

a emancipação, e também sobre a percepção dos residentes em relação ao aumento ou não da 

quantidade de emprego para os residentes do município de SFI após a emancipação. 

 

3.1.3 Elaboração do roteiro de entrevista a partir do Índice de Desenvolvimento 

Humano da Longevidade (IDHM-L) 

 

 Para fins de mensurar o IDHM-L, utiliza-se a esperança de vida ao nascer. Logo, o 

IDHM-L é composto pelo número médio de anos que as pessoas residem em determinado lugar, 

eviveram a partir do nascimento, mantidas os mesmos padrões de mortalidade em cada período. 

Portanto, o indicador de longevidade resume as condições de saúde e salubridade do local, uma 

vez que quanto mais mortes houver nas diferentes faixas etárias, menor será a expectativa de 

vida observada no local. 

 Então, com base nisso, foram criadas perguntas relacionadas à saúde, como, por 

exemplo, sobre a regularidade com a qual os residentes procuram médico, sobre a satisfação no 
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atendimento dos hospitais e postos de saúde do município, sobre saneamento básico quanto à 

rede de água e esgoto em suas casas, e também sobre a questão da segurança pública. 

 

3.2 Procedimento para Obtenção de Dados 

 

 Inicialmente, foi necessário descobrir a população de São Francisco de Itabapoanacom 

idade igual ou superior a 40 anos, de modo a encontrar uma amostra de pessoas que, de fato, 

passaram pelo processo de emancipação, uma vez que, ter no mínimo 40 anos, significa dizer 

que o indivíduo, na época da emancipação, tinha, aproximadamente, 18 anos. Para tanto, em 

termos metodológicos, utilizou-se informações sobre o perfil populacional de SFI contidas no 

Atlas de Desenvolvimento Humano, e se chegou ao total de uma população de 14.855 pessoas, 

segundo o Censo de 2010, conforme ilustrado na Tabela 3.  
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Tabela 3 – População de São Francisco de Itabapoana com idade igual ou superior a 40 anos. 

Espacialidade (gênero/faixa etária) Nº da população 

População masculina de 40 a 44 anos 1381 

População masculina de 45 a 49 anos 1336 

População masculina de 50 a 54 anos 1157 

População masculina de 55 a 59 anos 1046 

População masculina de 60 a 64 anos 771 

População masculina de 65 a 69 anos 602 

População masculina de 70 a 74 anos 495 

População masculina de 75 a 79 anos 316 

População masculina com 80 anos e mais 312 

População feminina de 40 a 44 anos 1457 

População feminina de 45 a 49 anos 1375 

População feminina de 50 a 54 anos 1142 

População feminina de 55 a 59 anos 918 

População feminina de 60 a 64 anos 744 

População feminina de 65 a 69 anos 622 

População feminina de 70 a 74 anos 453 

População feminina de 75 a 79 anos 334 

População feminina com 80 anos e mais 394 

Total 14.855 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano. 

 

 Logo, a partir da população encontrada de 14.855 pessoas, determinou-se uma amostra 

aleatória simples para a aplicação dasentrevistas. Para tanto, dado que existe uma população 

finita, utilizou-se da Equação (1) em que a determinação da amostra (n) é com base na 

estimativa da proporção populacional. 

 

𝑛 =
𝑁 ×�̂�×�̂�×(𝑍𝛼 2⁄ )

2

�̂�× �̂�×(𝑍𝛼 2⁄ )
2

+(𝑁−1)×𝐸2
                               (Equação 1) 

 

em que, N se refere ao tamanho da população; n refere-se ao número de indivíduos na amostra; 

𝑍𝛼 2⁄  é o valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado; �̂� denota a proporção 
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populacional de indivíduos ao sucesso;  �̂� refere-se à proporção populacional de indivíduos ao 

fracasso (�̂�=1−�̂�); “E” refere-se à margem de erro ou erro máximo de estimativa e identifica a 

diferença máxima entre a proporção amostral e a verdadeira proporção populacional (p). 

 Com isso, foi escolhido um nível de confiança de 95%, em que �̂� e �̂�  foram de 0,5 

cada, representando 50% de chance de sucesso, e 50% de chance de fracasso. Utilizou-se 

também uma margem de erro de aproximadamente 8%, portanto, menor do que 10%, o que é 

considerando significativo dentro de estudos sociais aplicados, como os da área da economia. 

Assim, obteve-se como resultando, uma amostra de143 indivíduos, que foi o número de 

entrevistas aplicadas. 

 

3.3 Procedimentos de Entrevista Orientada pelo Questionário 

 

 A entrevista foi aplicada à amostra de 143 indivíduos do município de SFI com idade 

igual ou superior a 40 anos, e estes deveriam ser residentes do município com mais de 25 anos, 

pois uma pessoa com mais de 40 anos, na época da emancipação teria em torno de 18 anos, 

assim sendo possível que se lembredo processo para se ter um teor de raciocínio comparativo 

com o antes e o depois da emancipação. Portanto, considerou-se que, nestas condições, tal 

indivíduo estivesse apto a participar da pesquisa. 

 A pesquisa foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2017, e, de acordo com 

as questões estabelecidas no roteiro, tinham por objetivo buscar informações referentesa: i) 

tempo de residência no município; ii) perfil educacional dos entrevistados do município antes 

e depois da emancipação; iii) perfil da renda dos entrevistados; e, iv) perfil da longevidade dos 

entrevistados. Para todos os casos, sempre que possível, procurou-se comparar o antes e o 

depois da emancipação. As entrevistas, em sua grande maioria, foram aplicadas de casa em 

casa, nos seguintes bairros: Máquina, Travessão da Barra, Praça da fé, Ladeira das Pedras, no 

próprio centro de SFI, dentre outros lugares em menores quantidades de pessoas entrevistadas. 

 Vale destacar que o roteiro de entrevista consistiu de perguntas diretas, não havendo 

necessidade de identificação por parte do residente, tal como nome próprio do entrevistado.  

Além disso, alguns entrevistados tiveram certadesconfiança, ealgumas vezes, se mostravam 

acanhados em dar suas opiniões quando se tratava de suas satisfações com os serviços públicos, 

logo relacionavam com política e isso pode ter influenciado, a certo ponto, nas respostas.  
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 Depois da aplicação dos questionários, foi realizada uma tabulação e decodificação 

das informações obtidas no software excel. Assim, para algumas respostas, os dados foram 

apresentados em gráficos elaborados no Excel e outros foram disponibilizados em tabelas. Por 

fim, adotou-se para as variáveis levantadas, a representação percentual. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Nesta sessão, foram apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir das 

entrevistas semiabertas realizadas com a amostra composta por 143 indivíduos residentes em 

São Francisco de Itabapoana (SFI) com idade igual ou superior aos 40 anos, e que também 

residiam no município à época de sua emancipação. Ressalta-se que, para as análises, 

considerou-se as respostas em relação às percepções dos entrevistados quanto aos efeitos da 

emancipação sobre a educação, renda e longevidade, fatores importantes que compõem o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que serve como um indicador de qualidade 

de vida no município. 

 Logo, destaca-se também que, muitos residentes aproveitaram o momento da 

entrevista para reclamar dos problemas que enfrentam no município. Muitos falaram de suas 

vidas pessoais, de como queriam poder ter tido a chance de estudar, e outros tipos de queixas 

referentes a, por exemplo, saneamento básico e falta de cooperativismo com os trabalhadores 

rurais. 

 

4.1 Caracterização do Residente de São Francisco de Itabapoana 

 

 Para a caracterização dos residentes entrevistados no município de São Francisco de 

Itabapoana, foram levantados dados como: Sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda, 

profissão, lugar de origem e anos de residência. Na Tabela 4, apresentam-se então, as 

características gerais da amostra. 
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Tabela 4 – Características gerais dos residentes de SFI, com idade superior ou igual a 40 anos, 

2017. 

Características Valor (%) 

Gênero 

Feminino 43% 

Masculino 57% 

Idade 

De 40 anos a 44 anos  15% 

De 45 anos 49 anos  15% 

De 50 anos a 59 anos  32% 

De 60 anos a 69 anos  25% 

De 70 anos ou mais  13% 

Estado Civil 

Solteiro 19% 

Casado 62% 

Divorciado 11% 

Viúvo 5% 

Outros 3% 

Escolaridade 

Não alfabetizado 15% 

Ensino fundamental completo   9% 

Ensino médio completo                     10% 

Ensino superior completo               6% 

Pós-graduação lato sensu  4% 

Alfabetizado 15% 

Ensino fundamental incompleto 32% 

Ensino médio incompleto 6% 

Ensino superior incompleto 1% 

Stricto sensu 1% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 De acordo com a análise da Tabela 4, dos 143 residentes entrevistados, 57% foram do 

sexo masculino e 43% do sexo feminino. Observou-se que 32% possuíam idade entre 50 e 59 

anos, 25% entre 60 e 69 anos, 15% entre 40 e 44 anos e45 e 49 anos, 13% afirmaram ter 70 

anos ou mais, e a média de idade dos residentes foi de aproximadamente 56anos. Vale ressaltar 

que o público alvo da pesquisa, eramresidentes de 40 anos ou mais, o que justifica a grande 

quantidade de pessoas idosas. Percebe-se que 62% são casados e 19% solteiros, o que também 
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se fundamenta pela grande quantidade de pessoas de mais idade. Destaca-se que dentre os 

solteiros entrevistados, muitos moravam juntos com seus companheiros, porém não eram 

casados no civil. 

 Em relação à escolaridade, em maior proporção, 32%, alegaram que possuem o ensino 

fundamental incompleto, 15% são não alfabetizados e alfabetizados respectivamente. Esses 

dados mostram o baixo nível de ensino que os mais velhos possuem, diferente do nível de 

escolaridade dos mais novos. Na seção 4.2, serão explicados os motivos da baixa escolaridade 

dos entrevistados. Cabe ainda mostrar que esta falta de qualificação dos residentes implica em 

renda baixa e profissões informais, como ilustrado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Distribuição da renda e do tipo de profissão dos residentes de SFI com idade 

superior ou igual a 40 anos, 2017. 

Renda 

Até um salário mínimo  55% 

Entre 1 e 5 salários mínimo  29% 

Mais do que 5 salários mínimo  2% 

Não sei responder  13% 

Profissão 

Aposentado  5% 

Autônomo  2% 

Comerciante  13% 

Doméstica 21% 

Motorista  2% 

Pedreiro  4% 

Pescador  2% 

Professor  13% 

Trabalhador Rural  19% 

Outros  18% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 O que se nota conforme análise dos resultados apresentados na Tabela 5 é que, em 

maiores proporções, 55% dos entrevistados, disseram ter renda de até um salário mínimo, 29% 

entre um e cinco salários mínimo e 13% não souberam responder. Este baixo nível de renda se 

justifica por suas profissões e também pelo baixo grau de escolaridade. Destaca-se que dos 43% 
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de residentes mulheres entrevistadas, 21% responderam serem domésticas10. Segundo estudo 

sobre inserção das mulheres no mercado de trabalho realizado pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), datado de 2016, 

considerando um recorte temporal de 2004 a 2014, e tomando as mulheres ocupadas a partir 

dos dez anos de idade, nota-se o quanto são precárias as condições de quem vive dessa 

profissão. A média de estudo das trabalhadoras domésticas é de seis anos e meio, o salário é de 

aproximadamente setecentos reais (R$ 700,00), e, até 2015, mais de 70% não tinha carteira 

assinada. 

 Quanto ao trabalhador rural11, dos 19% que responderam ser desta profissão, em sua 

grande maioria eram homens; quanto ao restante dos entrevistados, 13% trabalham no 

comércio12 (comerciante), 13% são professores e 18% provenientes de outras profissões13. 

Portanto, nota-se um alto número de residentes (50% dos entrevistados) com profissões que não 

necessitam de grandes qualificações. Por fim, com o intuito de caracterizar os indivíduos da 

amostra quanto ao lugar de origem e o tempo de residência em SFI, apresenta-se a Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Lugar de origem e anos de residência no município de SFI, 2017. 

Município/Estado % 

Lugar de Origem 

São Francisco de Itabapoana – RJ 92% 

Outros 8% 

Anos de residência no município de São Francisco de Itabapoana – RJ 

25 anos a 30 anos 6% 

31 anos a 40 anos 11% 

41 anos a 45 anos 13% 

46 anos ou mais  70% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

  

 Ao analisar os dados da Tabela 6, pode-se notar que 92% dos entrevistados disseram 

que seu lugar de origem é São Francisco do Itabapoana14, e apenas 8% vieram de outros lugares, 

                                                 
10 Dentre a profissão doméstica, se encontram as diaristas, do lar, donas de casa e empregadas. 
11 Dentre a profissão de trabalhador rural estão: agricultor, diarista rural, fazendeiro, lavrador, produtor rural, 

vaqueiro, curraleiro (aquele que trabalha no curral) e tratorista. 
12 Dentre a profissão comerciante estão: vendedor e balconista 
13 Dentre essas estão: borracheiro, cabeleireira, cozinheira, marceneiro, mecânico, pintor, taxista, etc.... 
14As pessoas que nasceram em SFI antes da emancipação, em sua certidão de nascimento, sua naturalidade é São 

João da Barra, porém foi considerado o território onde nasceram. Caso contrário, todos teriam naturalidade de 

São João da Barra, e não de São Francisco do Itabapoana. 



27 

 

 

 

tais como: Campos dos Goytacazes – RJ; São João da Barra – RJ; Rio de Janeiro – RJ; São 

Paulo – SP; Presidente Kennedy – ES e Itapetinga – MG. Porém, esses chegaram ao município 

ainda crianças. Além disso, observou-se também que a maioria dos entrevistados, 70%, disse 

morar há mais de 46 anos no município, esta informação demonstra que de fato os 

entrevistadossão realmente residentes do município, e conhecem bem sobre a história do local, 

e assim, são considerados indivíduos capazes de opinar sobre a situação econômico-social do 

município, comparando o antes e depois da emancipação, que foi o foco principal da pesquisa. 

 

4.2 Percepção Quanto aos Efeitos da Emancipação Sobre a Educação 

 

 A fim de se analisar a percepção dos entrevistados em relação aos efeitos da 

emancipação de SFI sobre a educação, nesta subseção avaliou-se o grau de escolaridade dos 

residentes. Apresentou-se também, para aqueles que estudaram, antes e depois da emancipação, 

dados sobre a satisfação do ensino que obtiveram; o que ocorreu em SFI em relação à 

quantidade de escolas antes e após a emancipação, como era viabilizado o acesso para se chegar 

às escolas, se obteve melhora ou não no quesito transporte de alunos, e se houve melhora ou 

não por conta da emancipação.  

 Como já exposto na subseção 4.1, 15% dos entrevistados afirmaram que não eram 

alfabetizados e outros 15% eram alfabetizados; ou seja, sabiam ler e escrever. Assim, dado que 

30% dos entrevistados ou eram analfabetos ou apenas alfabetizados, procurou-se identificar as 

razões pelas quais tal situação se dá em SFI. Os dados foram apresentados na Figura 2.  
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Figura 2 – Motivos que levaram aos respondentes residentes em SFI a serem analfabetos ou 

apenas alfabetizados. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir da Figura 2, pode-se ver que o maior motivo para a baixa escolaridade, 

considerando o período antes da emancipação pela idade dos residentes, foi que 61% dos não 

alfabetizados e alfabetizados responderam que tinham que trabalhar para ajudar em casa. O que 

se notou pelas entrevistas é que, muitas vezes, esses residentes eram irmãos mais velhos, e a 

condição financeira da família, por ser baixa, como relatado por eles, os levavam a trabalhar. 

Já 22% responderam que moravam longe da escola, e 11% disseram que não havia incentivo 

por parte dos pais. Questionou-se também por meio da entrevista, os motivos que levam à baixa 

frequência escolar, de acordo com a opinião e percepção de todos os residentes entrevistados. 

Os resultados foram apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 – Fatores que contribuem para a pouca frequência escolar em SFI, conforme percepção 

dos residentes entrevistados. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com a Figura 3, 46% dos residentes entrevistados responderamque faltavam 

à escola porque trabalhavam, 41% por não haver transporte gratuito da prefeitura e 10% 

responderam que não havia escolas perto de casa, e dentre os 3% que responderam outros, estes 

disseram que era por falta de interesse próprio e outros responderam que os pais não deixavam 

ou não incentivavam. Vale destacar que as análises das Figuras 2 e 3apontam para a falta de 

transporte gratuito para a educação antes da emancipação. Assim, procurou-se comparar a 

questão do transporte público gratuito para os estudantes, considerando o antes e o depois da 

emancipação. Os resultados estão expostos na Figura 4. 
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Figura 4 – Comparação quanto aos meios de transporte, antes e depois da emancipação em SFI, 

utilizados pelos residentes para irem à escola. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com os dados apresentados na Figura 4, considerando o período antes da 

emancipação, 76% responderam que se locomoviam para a escola de outras formas, 20% por 

meios próprios, como, por exemplo, carro da família, van particular, transporte público pago, e 

apenas 2% respondeu ser por meio de transporte da prefeitura.Vale ressaltar que essas outras 

formas, em sua grande maioria, referiam-se a: a pé e de bicicleta, e outras menos citadas, eram 

de carroça ou a cavalo. 

 Ainda de acordo com a Figura 4, considerando agora o período depois da emancipação, 

97% responderam que hoje as crianças possuem transporte gratuito da prefeitura, 2% respondeu 

que vão para as escolas de outras formas, e 1% disse que a locomoção se dá por meios próprios. 

Vale ressaltar os que responderam de outras formas, disseram que vão a pé, porque moram 

perto e não necessitam que o ônibus escolar os leve.  

 Após análise da Figura 4, fica claro que houve significante melhora na forma de 

promover a locomoção das crianças, jovens e adultos para se chegar às escolas, o que pode 

contribuir para a melhora da frequência e, com isso, reduzir o nível de evasão escolar e, 

consequentemente, aumentar a qualidade da educação no município. Cabe ainda destacar que, 

além da melhora na forma do transporte escolar, os respondentes também mencionaram durante 

2%

20%

76%

2%

97%

1% 2% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Por meio de

transporte da

prefeitura

 Locomoção por

meios próprios

Outros Não sei informar

Antes da emancipação Depois da Emancipação



31 

 

 

 

as entrevistas que a merenda escolar é outro fator relevante para aumentar a frequência dos 

estudantes. Atualmente, as escolas oferecem merenda, muitas vezes em forma de refeição 

completa – almoço, por exemplo - o que torna um incentivo a mais, principalmente para as 

famílias com menor renda. Além disso, à medida que a merenda escolar aumenta a frequência 

escolar, esta, também contribui para a redução do trabalho infantil, que antes da emancipação 

era tão presente. De modo a ratificar os resultados obtidos quanto à percepção dos residentes 

em relação ao transporte escolar e sua relação com a frequência do aluno, questionou-se aos 

entrevistados sobre as condições de acesso (meios de se chegar) às escolas situadas no 

município. Os resultados foram apresentados na Figura 5.  

 

Figura 5 – Opinião dos residentes de SFI sobre as condições de acesso às escolas. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com a opinião dos residentes sobre o acesso para se chegar às escolas, 

ilustrado na Figura 5, 55% dos respondentes disseram que este melhorou, 35% disseram que 

melhorou muito, 7 % disseram que não mudou, 2% não souberam informar, e 1% que piorou. 

Ao analisar tais informações, notou-se que cerca de 90% dos entrevistados afirmaram que o 

acesso melhorou. Assim, acredita-se que a emancipação, em relação a este aspecto, possa ter 

gerado efeitos positivos. Então, com o intuito de verificar se de fato isso ocorreu, foi perguntado 

se esta contribuição fora fruto da emancipação político-administrativa do município, cujas 

respostas estão sumarizadas na Figura 6. 
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Figura 6 – Contribuição da emancipação político-administrativa de SFI sobre o acesso às 

escolas situadas no município para os três níveis de ensino. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 
 

 Conforme análise da Figura 6 observou-se que, a percepção dos residentes quanto à 

melhora do acesso às escolas situadas em SFI, tem relação direta e positiva com a emancipação, 

visto que para os três níveis de ensino- primário, fundamental e médio- a maioria dos 

entrevistados disse que a emancipação contribuiu de forma positiva. Notou-se também que, 

ainda que por pouca diferença percentual, a percepção quanto à contribuição da emancipação 

para o acesso é maior para o ensino médio (51%). Ressalta-se que 31% disseram que 

contribuíram muito, 12% que pouco contribuiu, 5% não souberam informar e 1% disse que a 

emancipação não contribuiu para a melhoriado acesso às escolas. 

 Ainda, conforme análise da Figura 6, em maiores proporções para o ensino 

fundamental, 50% alegaram que a emancipação de SFI contribuiu para melhorar o acesso às 

escolas, 31% disseram que contribuíu muito e 12% disseram que a emancipação pouco 

contribuiu. Considerando o ensino primário, em maior importância, 49% responderam que a 

emancipação de SFI contribuiu para melhoria do acesso às escolas, 30% alegaram que 

contribuiu muito e 12% disseram que a emancipação de SFI pouco contribuiu para melhorias 

quanto ao acesso às escolas. Cabe aqui comentar que embora os dados indiquem melhora no 

acesso às escolas em SFI, ainda se fazem necessáriosavanços neste serviço ofertado pelo poder 
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público, principalmente no que concerne ao ensino primário, que é a categoria em que a criança 

tem seu primeiro contato com a escola, e é quando se apresentam as maiores dificuldades de 

adaptação, locomoção, etc.  

 Durante a entrevista, outra pergunta relevante foi o período em que o residente 

concluiu seus estudos, se foi antes ou depois da emancipação. O objetivo de tal questão é 

verificar quando os residentes pararam de estudar no município, se antes ou depois da 

emancipação, pois dependendo de seu grau de escolaridade, este indicará um provável motivo 

do porque não prosseguiram. Os resultados estão apresentados na Figura 7. 

 

Figura 7 – Período em que os residentes de SFI, que compuseram a amostra, concluíram seus 

estudos. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 Conforme Figura 7, 83% dos entrevistados disseram ter concluído os estudos antes da 

emancipação de SFI, e somente 17% concluíram depois da emancipação. O termo concluiu, 

nesta pergunta, teve o intuito de verificar até que período os residentes estudaram, se antes ou 

depois da emancipação, e não o sentido de terminar, propriamente dito, pois vale lembrar, que 

a maioria dos entrevistados não possuía o ensino fundamental completo.  
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 Assim, essa significativa proporção de 83% que afirmaram ter concluído os estudos 

antes da emancipação, se dá pelo grande número de pessoas que não terminaram seus estudos 

de fato, conforme mostrado na Tabela 4, em que se observou que 32% não tiveram o ensino 

fundamental concluído.  

 Ressalta-se ainda que no município de SFI, segundo informações coletadas nas 

pesquisas, até o 4º ano do antigo primário, o ensino era gratuito, mas após isso, a família que 

desejasse que os filhos continuassem a estudar, deveria pagar por isso. Logo, o que se observou 

foi que as pessoas que concluíram seus estudos após a emancipação, são pessoas que saíram do 

município e estudaram nos municípios vizinhos, para concluir os estudos, enquanto que os que 

estudaram antes da emancipação, tiveram seus estudos interrompidos sem terminar. Ainda 

sobre a percepção dos residentes quanto à educação no município, na Figura 8 expõe-se a 

percepção dos respondentes quanto à satisfação do ensino que receberam em SFI. 

 

Figura 8 – Satisfação dos entrevistados quanto ao ensino recebido em SFI. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com a Figura 8, dos entrevistados que estudaram no município, 64% 

responderam que se sentiam satisfeitos com o ensino adquirido, 17% muito satisfeitos, 12% 

indiferentes, 4% pouco satisfeitos, e 3% insatisfeitos. Alguns dos entrevistados responderam 

que apesar de terem obtido pouco estudo, ainda sim, sentiam-se satisfeitos com o ensino 

recebido. Já outros que se sentiam insatisfeitos, alegaram que tal sentimento se dava em razão 
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de não poderem ter continuado a estudar, e isso implica na dificuldade dos mesmos em se 

inserirem no mercado de trabalho.   

 Também foi questionado aos residentes entrevistados, qual foi a contribuição da 

emancipação na qualidade da educação de SFI. Os resultados foram apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9 – Contribuição da emancipação político-administrativa de SFI na qualidade da 

educação no município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com a Figura 9, segundo a percepção dos residentes entrevistados, em maior 

proporção, 47% responderam que a emancipação contribuiu para a melhoria na qualidade de 

ensino, 23% responderam que contribuiu muito, e somente 15% disseram que não contribuiu. 

Ou seja, os residentes entrevistados percebem uma melhora na educação, por causa da 

emancipação do município. Foi explorado também o que ocorreu com a quantidade de escolas 

no município com a emancipação, e os resultados foram apresentados na Figura 10.  
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Figura 10 – Percepção sobre os Efeitos da emancipação político-administrativa de SFI na 

quantidade de escolas situadas no município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir das informações apresentadas na Figura 10, notou-se que para o ensino 

primário, 41% responderam que a quantidade de escolas aumentou com a emancipação, contra 

37% que disseram que as escolas diminuíram com a emancipação do município e 11% alegaram 

que não houve mudança. Para o ensino fundamental, 46% disseram que aumentou a quantidade 

de escolas, 27% responderam que diminuiu, e para 15%, não houve mudança. E para o ensino 

médio, 46% disseram que aumentou, 25% disseram que diminuiu e 17% alegaram não ter 

mudado, e em torno de 10 a 11% responderam que não sabiam informar para os três níveis de 

ensino. Destaca-se que se identificou durante a pesquisa, que poucos residentes sabiam 

distinguir sobre a quantidade de escolas para os diferentes níveis de ensino, os que diziam que 

diminuiu para um nível, afirmavam que também havia diminuído para os demais níveis, por 

exemplo.  

 Observa-se também que, para os três níveis de ensino, os entrevistados responderam 

que a emancipação gerou aumento no número de escolas no município, porém, em segundo 

lugar, muitos dos entrevistados disseram que diminuiu. Dentre esses que responderam ter 

havido uma diminuição, eram citados nomes de várias escolas por entre as redondezas de SFI 
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que fecharam, e de certo, uma visita às escolas mencionadas confirma tal percepção. Entretanto, 

segundo alguns residentes entrevistados, cuja profissão era professor, estes disseram que o 

motivo do fechamento dessas escolas foi a municipalização que ocorreu não só no município 

de SFI, como também em outros lugares.  

 Cabe destacar que esta municipalização que ocorreu no município de São Francisco 

de Itabapoana, e causou o fechamento de algumas escolas, foi um programa impulsionado pelo 

governo do estado. Assim, com esta medida adotada, a responsabilidade pela oferta do ensino 

do 6º ao 9º ano (ensino fundamental) passam a ser das prefeituras. Em SFI, tal mudança ocorreu 

em 2005, a partir de então, escolas foram fechadas, como pode-se observar a partir dos dados 

apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Quantidade de escolas no município de SFI do ano de 2005 a 2015. 

Ensino Pré Escolar 

Modalidade / Ano 2005 2007 2009 2012 2015 

Escola Municipal 73 71 63 59 60 

Escola Estadual 0 0 0 0 0 

Escola Privada 1 2 3 3 2 

Ensino Fundamental 

Escola Municipal 64 62 54 53 55 

Escola Estadual 8 8 8 8 7 

Escola Privada 1 2 3 3 2 

Ensino Médio 

Escola Municipal 0 0 0 0 0 

Escola Estadual 7 7 8 8 8 

Escola Privada 0 1 1 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no IBGE Cidades. 

 

 A partir de informações apresentadas na Tabela 7, nota-se que para o ensino pré escolar 

e fundamental a quantidade de escolas na rede municipal diminuiu em 13 e 9 respectivamente, 

enquanto que para a rede estadual, no ensino fundamental diminuiu em uma escola e para o 

ensino médio aumentou em uma escola. Logo, verifica-se que a quantidade de escolas no 

município de SFI diminuiu por causa da municipalização que ocorreu e não por efeito da 

emancipação político-administrativo, pois a queda teve início a partir do ano de 2005, ano em 

que ocorreu a municipalização nas escolas. 
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 Ainda sobre a quantidade de escolas em SFI, foi abordado sobre o que ocorreu com a 

concentração das escolas em torno dos lugares onde se encontram uma maior concentração de 

moradores, cujas respostas podem ser visualizadas na Figura 11.  

 

Figura 11 – Percepção sobre os Efeitos da emancipação político-administrativa de SFI na 

quantidade de escolas situadas em torno da região central do município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 Conforme dados apresentados na Figura 11, 53% responderam que houve aumento na 

quantidade de escolas em torno das áreas mais populosas, 27% alegaram que não mudou, 11% 

disseram que diminuiu e 9% não souberam informar. Esses dados confirmam os resultados 

apresentados na Figura 10, pois segundo relatos dos entrevistados, as escolas que fecharam 

eram escolas mais próximas de lugares mais rurais; isto é, distante do centro de SFI, 

aumentando assim a concentração das escolas em torno de áreas mais populosas. 

 

4.3 Percepção dos Residentes de São Francisco de Itabapoana Quanto aos Efeitos da 

Emancipação Sobre a Renda 

 

 A fim de analisar a percepção dos residentes de SFI que compuseram a amostra, sobre 

os efeitos da emancipação político-administrativa do município sobre a renda, nesta subseção 

apresentou-se alguns aspectos como: a principal fonte de renda dos entrevistados; a relação da 
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emancipação sobre os efeitos das condições de renda dos residentes, se houve melhora ou não; 

e qual foi o impacto da emancipação sobre a quantidade de emprego para a população local. 

Assim, expõem-se na Figura 12a distribuição da principal fonte de renda dos residentes 

entrevistados em SFI.  

 

Figura 12 – Distribuição da principal fonte de renda dos residentes entrevistados em SFI. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com os dados apresentados na Figura 12, em maior proporção, 27% dos 

entrevistados disseram que sua principal fonte de renda era a aposentadoria/pensão, 25% 

afirmaram que a maior parte de sua renda era de trabalho autônomo, 13% responderam que sua 

renda era composta fundamentalmente por trabalho rural por conta própria, 12% disseram que 

sua principal fonte de renda era oriunda do salário de servidor público concursado e 9% não 

tinham renda alguma. Vale lembrar que a pesquisa foi para residentes com idade igual ou 

superior a 40 anos, sendo que a média de idade dos residentes entrevistados foi de 57 anos. Isso 

justifica o motivo pelo qual a maioria dos entrevistados tenham respondido que a principal fonte 

de renda ser fruto da aposentadoria. Ressalta-se também que as pessoas que responderam ter 

nenhuma renda, eram mulheres donas de casa que dependiam da renda de seus maridos. 

 Ainda, a partir da análise da Figura 12, nota-se que a principal fonte de renda dos 

residentes de SFI entrevistados é de ganhos não fixos ou não estáveis, exceto as oriundas da 

aposentadoria/pensão e do serviço público. O restante das principais fontes de renda, que 
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somam 61% dos respondentes, não permite aos mesmos, estabilidade, como é o caso dos 

trabalhadores rurais, por exemplo, que dependem muito de condições climáticas, dos 

contratados para o serviço público que sofrem com possíveis alterações na composição da 

política municipal. Tal situação, por consequência, acaba por gerar instabilidade na renda dos 

residentes no município. 

 Foi questionado também sobre a percepção dos respondentes em relação aos efeitos 

da emancipação político-administrativa de SFI sobre as condições de obtenção de renda. Os 

resultados foram mostrados na Figura 13.  

 

Figura 13 – Percepção dos residentes entrevistados de SFI sobre a melhoria de suas condições 

de renda. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 Conforme dados da Figura 13, dos 143 residentes entrevistados, 49% responderam que 

sua condição de renda não melhorou após a emancipação, 36% alegaram que houve melhora e 

15% não souberam responder se houve melhora ou não. Destaca-se que durante a pesquisa, 

verificou-se que as pessoas que disseram que não houve melhora, foram aquelas cuja fonte de 

renda não é fixa, por exemplo, os trabalhadores rurais; e aqueles que responderam que houve 

melhora, em sua maioria eram pessoas com suas rendas fixas, por exemplo, servidor público e 

os que trabalham de carteira assinada. 
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 Também foi questionado aos residentes, por meio de pergunta aberta, a percepção 

deles sobre o motivo que levou as condições de renda melhorarem ou não. A partir de suas 

respostas, observou-se que, de modo geral, a percepção era de não melhora de suas condições 

de renda, e a justificativa para tal era de que havia a predominância,no município, de atividade 

econômica   rural, e que não houve políticas públicas de investimento ou incentivo para esse 

setor.  

 Segundo os entrevistados, a renda obtida da lavoura não mudou, não havia amparo ao 

produtor rural por parte da prefeitura. Além disso, disseram que deveria haver cooperativas para 

ajudar os trabalhadores rurais quanto à aquisição de insumos agrícolas e na comercialização da 

produção, e que a falta desse órgão acabava por expor o produtor às forças do atravessador e 

isso pode implicar na diminuição do lucro da produção.  

 Ainda sobre a percepção de uma não melhora na renda, residentes alegaram que, logo 

após a emancipação do município, o primeiro prefeito eleito congelou o salário por dez anos, e 

que falta investimento por parte da prefeitura, oque leva ao município possuir poucas empresas 

e não possui indústrias, logo, há poucas oportunidades de emprego. Os entrevistados alegaram 

que são mal remunerados pelos seus empregadores. Outros, que trabalham no meio rural 

afirmaram exercer tal atividade, por falta de opção e oportunidade, e ficam dependentes 

somente de sobreviverem de lavoura. 

 Vale destacar que o momento atual em que o Brasil se encontra é de uma crise 

econômica e política, o que pode, de certa maneira, ter influenciado nas respostas dos 

entrevistados. Inclusive, muitos residentes responderam que não houve melhora em sua renda 

por causa da crise e que o custo de vida está alto. Então, deve-se atentar para o fato de que as 

afirmações de que a emancipação não teve efeito positivo na renda, pode ser fruto do cenário 

político-econômico atual. 

 Porém, outros alegaram que antes da emancipação, quando o território de São 

Francisco de Itabapoana pertencia a São João da Barra, se ganhava um salário mínimo e meio, 

e após a emancipação, passou a ser somente um salário mínimo. Ademais, muitos residentes se 

queixaram de não estarem satisfeitos com suas rendas. Afirmaram que a falta de estudo é um 

fator complicador para almejarem salários maiores e que geralmente estes são pagos em cargos 

oriundos de concurso público. 

 Quanto àqueles que responderam que a emancipação político-administrativa de SFI 

gerou efeito positivo na renda, o que se observou foi que tal percepção foi justificada por alguns 
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que afirmaram ter aumentado seu patrimônio, como por exemplo, antes moravam em casa de 

palha, hoje se tem casas de telhas, além de eletrodomésticos que antes não tinham. Há quem 

alegou também que antes da emancipação não conseguia emprego, e só depois da emancipação 

conseguiu obter, pois segundo estes, antes da emancipação, o acesso ao transporte público era 

difícil, pois não tinha muitos horários disponíveis, então por isso a mobilidade era limitada. Já 

após a emancipação, as condições de transporte melhoraram, aumentou a quantidade de 

veículos e de horários, e assim a oferta de emprego aumentou, uma vez que puderam 

locomover-se para outros lugares, nos quais antes não tinham facilidade no acesso. 

 Ainda sobre a percepção de uma melhora na renda, residentes responderam que após 

o município ter se emancipado, o fato de possuir uma sede administrativa gerou postos de 

trabalho, o que não ocorria antes, os residentes dependiam de emprego na prefeitura no 

município de São João da Barra, e o acesso era bem precário. Vale dizer que a mobilidade entre 

SFI e São João da Barra (município de origem de SFI) ainda é um problema para a população 

da região. Isto porque, para ir de um município ao outro, é necessário passar por Campos dos 

Goytacazes, onde há ponte de travessia (ligação), visto que SFI e São João da Barra (SJB) são 

divididos pelo Rio Paraíba do Sul.  Em tempo, de acordo com a Prefeitura de São João da Barra, 

a distância e o tempo de viagem entre os dois municípios diminuiria em torno de 90km, o que 

se dá aproximadamente emuma hora e vinte minutos a menos, se houvesse ponte que ligasse 

SJB a SFI.  

 Destaca-se que algumas controvérsias nas respostas obtidas em relação aos feitos da 

emancipação nas condições de renda. Observou-se que alguns entrevistados disseram que não 

houve melhora nas condições de renda, uma vez que estes dependiam somente da renda 

proveniente do bolsa família. Por outro lado, outros afirmaram que houve melhora pelo motivo 

de se ganhar o bolsa família, pois antes da emancipação nem o bolsa família tinham.  

 Foi questionado também sobre a percepção dos entrevistados em relação ao aumento 

de emprego para a população local com a emancipação. Os dados estão apresentados na Figura 

14.  
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Figura 14 – Percepção dos residentes de SFI, em relação a quantidade de emprego após a 

emancipação. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir dos dados apresentados na Figura 14, nota-se que 46% dos entrevistados 

informaram que a quantidade de emprego para a população local aumentou, 27% responderam 

que não mudou, 17% alegaram que a quantidade de emprego diminuiu e 9% não souberam 

informar. Segundo alguns respondentes, antes da emancipação não havia a prefeitura, e que 

com a emancipação e a criação da administração própria, o município passou a ter seus próprios 

serviços, gerando mais empregos para a população. Por fim, de modo geral, observa-se que, em 

maiores proporções, os residentes entrevistados de SFI não identificaram que houve melhora 

em suas condições de renda, porém acreditam que após a emancipação a quantidade de 

empregos gerados aumentou. 

 

4.4 Percepção Quanto aos Efeitos da Emancipação Sobre a Longevidade 

 

 Esta subseção teve por finalidade apresentar as análises em relação aos efeitos da 

emancipação político-administrativa de SFI sobre a longevidade, a partir da percepção dos 

residentes entrevistados. Para tanto, foram analisadas questões como: a procura por 

atendimento médico hospitalar dos residentes, saneamento básico, e a satisfação dos residentes 

pelos serviços prestados pelo município. Assim, apresentam-se na Figura 15, os resultados 

obtidos quanto à procura por atendimento médico hospitalar em SFI.  
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Figura 15 – Procura por atendimento médico hospitalar de SFI antes e depois da emancipação. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir dos dados apresentados na Figura 15, nota-se que, de modo geral, a procura 

por atendimento médico hospitalar em SFI aumentou. Vale lembrar que a média de idade dos 

entrevistados foi de 57 anos, o que justifica que antes da emancipação, os residentes 

entrevistados procuravam menos ao médico por terem menos idade e consequentemente mais 

saúde, então era de se esperar que este fosse o resultado devido à idade dos entrevistados.  

 Observa-se também que, para aqueles que responderam procurar atendimento médico 

hospitalar mais de três vezes ao ano, os resultados mostraram que houve aumento na frequência 

após a emancipação, passando de 17% para 31%. Até três vezes ao ano passou de 12% para 

29%. Já aqueles que disseram procurar atendimento médico hospitalar somente uma vez ao ano 

após a emancipação, houve redução de 61% para 35%. Logo, acredita-se que a emancipação 

implicou em diminuição da procura por atendimento médico hospitalar por menos vezes e, 

consequentemente, aumento da procura por mais vezes ao ano. 

 Depois de perguntado sobre a frequência com a qual os entrevistados procuram 

atendimento médico hospitalar em SFI, questionou-se sobre a satisfação dos mesmos em 
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relação ao atendimento prestado e infraestrutura dos hospitais e posto de saúde no município. 

Os resultados são apresentados na Figura 16.   

 

Figura 16 – Satisfação dos residentes em relação ao atendimento médico hospitalar prestado e 

a infraestrutura dos hospitais e posto de saúde do município, considerando o antes 

e o depois da emancipação. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir de dados apresentados na Figura 16, identifica-se, segundo a percepção dos 

respondentes em relação ao que se lembravam antes da emancipação de SFI, que 31% 

responderam sentirem-se totalmente insatisfeitos com o atendimento prestado e infraestrutura, 

27% pouco satisfeitos, 22% satisfeitos, 17% alegaram sentirem-se indiferentes e somente 2% 

muito satisfeitos. Por outro lado, nota-se, segundo os respondentes considerando a percepção 

que os mesmos disseram ter depois da emancipação, que 35% alegaram sentirem-se satisfeitos, 

25% totalmente insatisfeitos, 22% pouco satisfeitos, 12% indiferentes e 6% muito satisfeitos. 

Logo, observa-se que ao se considerar as respostas relacionadas ao período antes da 

emancipação, o grau de satisfação positiva (satisfeito e muito satisfeito) dos residentes 

somavam 24%, e para o grau de satisfação negativa (totalmente insatisfeito e pouco satisfeito) 

somavam 47%. Então, acredita-se que, antes da emancipação, parte dos entrevistados não eram 

satisfeitos com o atendimento e infraestrutura dos hospitais e postos de saúde do município. 

 Vale ressaltar que muitos disseram não irem ao médico no próprio município, muitos 

vão ao município vizinho de Campos dos Goytacazes, pois alegam que não conseguem 
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atendimento em SFI. Assim, muito das respostas de satisfação negativa pode estar relacionada 

ao fato de alguns respondentes não conseguirem atendimento médico hospitalar no próprio 

município que residem. 

 Destaca-se também que em São Francisco de Itabapoana, segundo Acruche (2002)15, 

o Hospital Manoel Carola somente veio a virar hospital municipal – sendo que antes era um 

abrigo para idosos -, após a emancipação do município em 1997, o que pode justificar a 

insatisfação, de modo geral, dos residentes quanto ao atendimento médico hospitalar no 

município antes de sua emancipação.  

 Dado que a qualidade e o acesso a atendimento médico hospitalar são fatores 

fundamentais para explicar a longevidade, questionou-se aos entrevistados se eles tinham ou 

não plano de saúde. Os resultados são apresentados na Figura 17.  

 

Figura 17 – Comparação da condição dos residentes de SFI entrevistados em relação a plano 

de saúde, considerando o antes e o depois da emancipação do município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir de dados apresentados na Figura17, observa-se que 6% responderam que 

tinham plano de saúde e 94% responderam que não tinham antes da emancipação. Para depois 

da emancipação, 10% responderam ter plano de saúde e 90% responderam não ter. Verificou-

se então que houve um aumento percentual de 4% no número de respondentes que afirmaram 

                                                 
15 O autor Roberto Acruche escreveu, em 2002, o livro “Apontamentos para a História de São Francisco de 

Itabapoana. 
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terem plano de saúde, porém um aumento com pouca significância, visto que a maioria ainda 

não possui plano de saúde e dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) para se cuidarem; ou 

então, procuram por clínicas particulares, o que acaba por ser uma situação excludente, visto 

que a maioria dos entrevistados, como já foi visto anteriormente, ganham somente um salário 

mínimo. 

 Além do acesso aos serviços médicos e hospitalares, é necessário entender como está 

a situação do município em relação às condições de saneamento básico oferecido aos residentes 

de SFI. Assim, questionou-se sobre como é o acesso à água e qual finalidade tem o esgoto de 

suas casas, e a satisfação dos respondentes quanto a estes serviços ofertados. Os resultados 

quanto ao acesso à água foram apresentados na Figura 18.  

 

Figura 18 – Comparação do antes e depois da emancipação de SFI, quanto ao acesso a água 

pelos residentes entrevistados do município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir dos dados apresentados na Figura 18, para antes da emancipação, 99% dos 

entrevistados alegaram que a água de suas casas era proveniente de poço, e apenas 1% 

respondeu que a água de sua casa era proveniente da empresa Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE). Para depois da emancipação, 92% responderam ser de poço e 8% alegou 

ser da CEDAE. Portanto, nota-se que houve uma redução dos residentes que possuem poço, e 

automaticamente um amento de pessoas que recebem a água da CEDAE após a emancipação.  
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 Ademais, dos entrevistados, os que pagavam conta da CEDAE, responderam que além 

da CEDAE também tinham poço em suas residências, pois disseram que a água da 

concessionária falta de vez em quando, o que justifica o fato de pessoas ainda optarem por poço 

em suas residências e não terem água da concessionária. Quanto à origem da água de suas 

residências, foi questionado sobre a satisfação ao serviço prestado ou não, já que a maioria 

respondeu ser de poço. Os resultados foram expostos na Figura 19.   

 

Figura 19 – Satisfação dos residentes de SFI quanto ao sistema de água, antes e depois da 

emancipação do município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com análise da Figura 19, para a satisfação quanto ao acesso à água antes 

da emancipação, 50% responderam sentirem-se satisfeitos, 18% totalmente insatisfeitos, 17% 

muito satisfeitos, 13% indiferentes e 3% pouco satisfeitos. Quanto ao depois da emancipação, 

45% alegaram que se sentiam satisfeitos, 22% totalmente insatisfeitos, 15% muito satisfeitos, 

12% indiferentes e 6% pouco satisfeitos.  

 Vale destacar que a satisfação antes da emancipação era maior do que depois da 

emancipação, 5% a menos para satisfeito, e 4% a mais para totalmente insatisfeito. Então, 
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infere-se que, o que mudou foi que antes da emancipação, conforme Figura 18, a água que 

abastecia as residências era predominante proveniente de poço, e depois da emancipação, 

alguns residentes tiveram acesso à água por meio da concessionária CEDAE, o que se faz 

suspeitar que tal insatisfação aumentou por causa da CEDAE. Porém, a satisfação positiva ainda 

é a maior, porque muitos ainda têm poço em suas casas.  

 Ainda de acordo com a pesquisa, residentes alegaram o motivo de sua insatisfação, o 

que muitas vezes era a falta de água quando esta era oriunda da concessionária e outras vezes 

por causa de falta de chuva, em que a seca fazia seus poços secarem e isso os forçava a abrir 

outro. E para os residentes satisfeitos, o motivo mencionado era por seus poços serem distantes 

de seu sistema de esgoto, que no caso eram as fossas, e isso trazia satisfação. Os respondentes 

também apresentaram comparação entre a qualidade da água da concessionária e dos seus 

próprios poços. Eles afirmaram que a água provinda do poço era mais limpa, e sem a aplicação 

de cloro, por exemplo, como ocorre com a água oriunda da concessionária.  

 Após informação da origem da água, foi questionado sobre o destino que se dá ao 

esgoto das residências dos entrevistados. Os resultados foram apresentados na Figura 20.  

 

Figura 20 – Comparação da destinação do esgoto das residências dos entrevistados em SFI, 

antes e depois da emancipação do município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 Conforme os dados apresentados na Figura 20, antes da emancipação, o destino do 

esgoto das casas dos residentes era a fossa, em 95%dos casos, e 5% era outros. Vale mencionar 
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que para esses outros, cinco residentes alegaram que não tinham nenhuma forma de escoar o 

esgoto, e outros dois residentes responderam que o destino do esgoto era para vala ou buraco. 

 Já considerando depois da emancipação, o destino do esgoto dos residentes de SFI 

permanece em 97% como fossa e 3% para outros. Vale destacar que para esses outros, três 

residentes alegaram que era uma caixa de água enterrada no chão, e que esse sistema foi 

implantado a pedido da EMATER. Essas pessoas com este sistema de esgoto eram residentes 

ribeirinhos, situados às margens do rio Itabapoana; e outro residente, afirmou que o destino do 

esgoto de sua casa era uma vala.  

 Portanto, nota-se que em SFI não há tratamento de esgoto, o destino em sua grande 

maioria é a fossa. Assim, questionou-se aos respondentes sobre o seu grau de satisfação quanto 

ao sistema de esgoto em suas casas. Os resultados foram expostos na Figura 21. 

 

Figura 21 – Comparação quanto à satisfação dos residentes de SFI quanto ao sistema de esgoto, 

considerando o antes e o depois da emancipação do município. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com a Figura 21, em maiores proporções, de maneira geral, os residentes 

que compuseram a amostra, se sentiam satisfeitos quanto ao sistema de esgoto. Nota-se que, 

para antes da emancipação, 50% responderam sentirem satisfeitos, 18% totalmente 

insatisfeitos, 17% muito satisfeitos, 13% se sentem indiferentes e 3% pouco satisfeitos. Para 
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depois da emancipação, 45% alegaram sentirem satisfeitos, 22% totalmente insatisfeitos, 15% 

muito satisfeitos, 12% se sentem indiferentes e 6% pouco satisfeitos.  

 A partir da análise da Figura 21, observa-se também que somando o grau de satisfação 

positiva (satisfeito e muito satisfeito), esta reduziu de 67% para 60%, quando se compara o 

antes e o depois da emancipação. Quanto à insatisfação, os residentes alegaram que esta se dava 

em função de suas fossas encherem e, embora a prefeitura ofereça o serviço de esgotar, era 

necessário agendamento, e segundo informações fornecidas pelos residentes, tal ação é 

demorada, o que causa transtorno aos moradores. Outro motivo de insatisfação alegado era o 

fato de que alguns preferiam o serviço de tratamento de esgoto ao invés da fossa, mas este não 

é oferecido no município.  

 Porém, apesar das insatisfações apontadas, nota-se que, de modo geral, a maioria dos 

entrevistados se sentiam satisfeitos em relação ao sistema de esgoto que dispunham em suas 

residências. Além disso, mesmo a maioria tendo a fossa como meio de escoamento do esgoto, 

ainda sim, justificaram o grau de satisfação alegando que o sistema sempre foi esse, e por isso 

não tinham do que reclamar, pois não há saneamento básico na cidade. Alguns alegaram que se 

tivessem esgoto tratado pelo poder público, os rios poderiam ser poluídos, e por isso, estavam 

satisfeitos com o sistema de fossa. 

 Finalizando, foi questionado também sobre a segurança pública e qual o efeito da 

emancipação para esse importante serviço público que implica em qualidade de vida, e, 

portanto, na longevidade da população. Os resultados obtidos foram apresentados na Figura 22.  
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Figura 22 – Contribuição da emancipação político-administrativa de SFI para o serviço de 

segurança pública. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 Segundo dados apresentados na Figura 22, com uma diferença de 1% que representa a 

resposta de dois residentes, 34% alegaram que a emancipação contribuiu de forma positiva para 

a segurança pública do município, e 33% responderam que pouco contribuiu, outros 16% 

disseram que não contribuiu, 10% que contribuiu muito e 7% não souberam informar. Assim, 

ao considerar as respostas em relação à contribuição positiva (contribuiu e contribuiu muito), 

tem-se 44%; e para uma contribuição negativa (não contribuiu e pouco contribuiu) tem-se 49%. 

Logo, esses dados indicam, segundo percepção dos residentes entrevistados, que a emancipação 

não contribuiu para a segurança pública.  

 Cabe destacar que, de modo geral, a justificativa para respostas relacionadas a não 

contribuição era que, segundo os residentes, a violência aumentou no município após a 

emancipação. Por outro lado, os que afirmaram entender que a emancipação gerou efeito 

positivo sobre a segurança pública, alegarem que alguns bairros e distritos receberam postos 

policiais, o que antes da emancipação não existia, e por isso eles acreditam que a emancipação 

teve contribuição positiva.  

 Por fim, questionou-se aos residentes que compuseram a amostra, qual era, na 

percepção deles, o maior problema do município para antes e depois da emancipação. Os 

resultados foram apresentados na Figura 23.  
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Figura 23 – Maior problema enfrentado por SFI antes e depois da emancipação, segundo a 

percepção dos residentes entrevistados. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com a Figura 23, em maiores proporções, e, portanto, em primeiro lugar, o 

maior problema enfrentado por SFI, segundo percepção dos entrevistados, é o desemprego com 

45% antes da emancipação e 44% depois da emancipação. O que mais uma vez cabe suspeitar 

de uma possível interferência da situação político-econômica vivido pelo país, de acordo com 

as respostas obtidas.  

 Ainda considerando o período anterior à emancipação, segundo dados da Figura 23, o 

segundo pior problema enfrentado pelos residentes de SFI são os relacionados à saúde, com 

19%; em terceiro, são aqueles ligados às questões de infraestrutura, com 15%; e, em quarto 

lugar, com 7%, está o descaso das autoridades.  Agora, quanto ao período pós-emancipação, 

em segundo lugar, estão os problemas relacionados à saúde, com 14%; em terceiro, tem-se 

aspectos ligados à infraestrutura, com 12%; e, em quarto, o transporte público com 11%. Já o 

descaso das autoridades públicas aparece em quinto lugar, com 10%.  

 A partir dos dados apresentados vale destacar que, conforme identificado na revisão 

de literatura, um dos maiores motivos que levavam os municípios a quererem se emancipar, era 

o descaso das autoridades pelo município de origem, e no caso de SFI, o descaso das autoridades 

aumentou de 7% para 10% após a emancipação. Vale salientar, que se acredita que o problema 
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referente ao descaso das autoridades, somente mudou de município, passando de São João da 

Barra para SFI, visto que se notou aumento de 3%. Esperava-se que este problema se reduziria 

devido à emancipação do município, porém, o problema ainda continua, o que permite pensar 

que a emancipação não resolveu a questão do descaso das autoridades públicas com relação à 

oferta de serviços básicos fundamentais, como educação, saúde, infraestrutura e segurança.  

 Quanto à educação, que foi o indicador que mais evoluiu ao analisar o IDHM de SFI, 

segundo a percepção dos residentes, somente 1% respondeu que este era o maior problema 

antes da emancipação, e 5% alegaram ser o maior problema depois da emancipação, o que se 

torna contraditório. De acordo com os dados do IDHM, observou-se que a educação era o maior 

problema para o município, porém para a população, apesar da educação ser extremamente 

precária antes da emancipação, outros problemas eram considerados mais graves, o que indica, 

que os dados do IDHM retirados do Atlas de Desenvolvimento Humano, por si só, podem não 

revelar as dificuldades cotidianas da população de SFI. Além disso, o que parece não restar 

dúvidas, conforme Figura 23, é que os residentes necessitam de maiores ofertas de emprego, 

este é um problema desde antes da emancipação e perdura até os dias atuais.  

 Em relação ao transporte público, segundo informações dos residentes, este serviço 

público era muito precário antes da emancipação. De acordo com informações obtidas nas 

entrevistas, residentes alegaram que para se locomover para o município de Campos dos 

Goytacazessó tinham dois ônibus, um de manhã e outro de noite, diferente dos dias de hoje, 

queos residentes possuem outros meios de se locomoverem em variados horários. Porém, 

mesmo nesta precariedadeobservada antes da emancipação, somente 4% responderam que este 

era um problema, contra 11% responderam ser um problema para depois da emancipação, 

mesmo observando melhorias. Visto que segundo a percepção da população, o transporte 

continua sendo um problema, como aponta o amento de 7% para esta categoria. 

 Já em relação à saúde e à infraestrutura, nota-se que o percentual de residentes que 

apontavam tais dimensões como um dos maiores problemas enfrentados em SFI antes da 

emancipação, foi reduzido quando a análise se deu para depois da emancipação.  Porém, ambos 

os serviços públicos, ainda são colocados como questões carentes de melhorias segundo a 

percepção dos entrevistados.  
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4.5 Análise de Cruzamento de Informações Sobre Escolaridade, Renda e Longevidade 

e Suas Relações Com a Emancipação de SFI 

 

 Até aqui foram apresentadas e analisadas as informações obtidas na entrevista 

considerando cada grupo avaliado; isto é, aspectos sobre a escolaridade, sobre a renda e sobre 

a longevidade. Agora, nessa subseção, apresentam-se as análises para os cruzamentos de 

informações desses três grupos e suas relações com a emancipação política-administrativa de 

São Francisco de Itabapoana. Assim, na Tabela 8, apresenta-se o cruzamento de informações, 

considerando o grau de escolaridade com a quantidade de escolas situadas no município, a 

satisfação quanto ao ensino obtido e a contribuição da emancipação na qualidade de ensino em 

SFI, considerando a percepção dos entrevistados.  

 Logo, para as variáveis “Quantidade de escolas”, “Satisfação do ensino obtido” e 

“contribuiçãoda emancipação na qualidade de ensino”, foram atribuídos valores às opções de 

respostas de modo que se pudesse calcular uma média dos resultados. Então, tem-se que para 

“Quantidade de escolas”, as possíveis respostas e os valores atribuídos foram: i) diminuiu – 

valor atribuído, 1 (um); ii) não mudou – valor atribuído 2 (dois); e, iii) aumentou – valor 

atribuído,3 (três). Com isso, para a variável “quantidade de escolas” um valor mais próximo a 

unidade (1), significa que, em média, a opinião é de que diminuiu o número de escolas. Valores 

próximosa dois (2) significa que, em média, a opinião é de que a quantidade de escolas não 

mudou.E, por outro lado, um valor mais próximo a três (3) significa que a quantidade de escolas 

aumentou. 

 Quanto à variável “Satisfação do ensino obtido”, as possíveis respostas e os valores 

atribuídos foram: i) insatisfeito – valor atribuído, um (1); ii) pouco satisfeito – valor atribuído, 

dois (2); iii) indiferente – valor atribuído, três (3); v) satisfeito – valor atribuído, quatro (4); e, 

vi) muito satisfeito, valor atribuído, cinco (5). Portanto, para essa variável, um valor mais 

próximo a um (1), significa que, em média, os residentes se encontram insatisfeitos com o 

ensino obtido em SFI. Por outro lado, um valor mais próximo a cinco (5) significa que, em 

média, os residentes se encontram muito satisfeito com o ensino obtido no município. 

 No que diz respeito à variável “contribuição da emancipação na qualidade de 

ensino16”, as possíveis respostas e os valores atribuídos foram: i) não contribuiu– valor 

atribuído, um (1); ii) pouco contribuiu– valor atribuído, dois (2), iii) contribuiu– valor atribuído, 

                                                 
16 Os residentes que não souberam informar foram retirados do cálculo da média para que não houvesse influência 

no resultado. 
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três (3); e, v) contribuiu muito– valor atribuído de quatro (4). Logo, para essa variável, um valor 

mais próximo a unidade (1), significa que, em média, os residentes acreditam que a 

emancipação não contribuiu para uma melhor qualidade do ensino e mais próximo aquatro (4) 

contribuiu muito. 

 

Tabela 8 – Cruzamento de informações sobre o grau de escolaridade com a quantidade de 

escolas, a satisfação quanto ao ensino obtido e a contribuição da emancipação na 

qualidade de ensino em SFI, medidos em termos médios, considerando a percepção 

dos entrevistados. 

Grau de escolaridade 
Quantidade de 

escolas (1 a 3) 

Satisfação do 

ensino obtido 

 (1 a 5) 

Contribuição 

da emancipação 

na qualidade de 

ensino (1 a 4) 

Não alfabetizado 2,44 4,00 3,00 

Alfabetizado 2,11 3,86 3,12 

Ensino fundamental incompleto 2,33 4,00 2,98 

Ensino fundamental completo   2,17 3,54 2,80 

Ensino médio incompleto 2,39 3,78 3,22 

Ensino médio completo                     1,43 3,93 2,58 

Ensino superior incompleto 2,39 4,00 3,33 

Ensino superior completo               2,05 3,50 2,71 

Pós-graduação lato sensu             1,30 4,00 2,83 

Stricto sensu 1,33 4,00 3,00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 8, pode-se notar que os residentes 

que possuem menor grau de escolaridade, desde os não alfabetizados até o ensino médio 

incompleto, responderam que,em média,a quantidade de escolas no município não mudou com 

a emancipação, uma vez que a média foi de 2,44, portanto próximo a dois.Acredita-se que tais 

respostas se devem do fato de que no caso dos alfabetizados e não alfabetizados, por estes não 

terem estudado, não conseguem perceber tal mudança na quantidade de escolas. Já aqueles com 

grau de escolaridade acima do superior completo, responderam que a quantidade de escolas no 

município, em média, diminuiu com a emancipação; nesse caso, se deve do fato de a maioria 

dos entrevistados com ensino superior e acima do superior, serem professores, e devido a sua 

vivência com a área da educação, estes puderam acompanhar o processo de municipalização, o 

que confere a esse grupo informações mais precisas sobre o quantitativo de escolas.Para 



57 

 

 

 

asatisfação do ensino obtido, em média, notou-se que, segundo percepção dos respondentes que 

estes se sentiam satisfeitos. 

 Ainda segundo os resultados da Tabela 8, para a variável contribuição da emancipação 

na qualidade de ensino, na média, todos os valores estão próximos de 3, o que significa que 

independente de qualquer grau de escolaridade, todos alegam que a emancipação contribuiu 

para uma melhora na qualidade do ensino em SFI. A fim de se verificar em qual grau de 

escolaridade os residentes pararam os estudos, se antes ou depois da emancipação, os resultados 

foram apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Relação entre o grau de escolaridade do respondente e a conclusão dos estudos, 

considerando o antes e o depois da emancipação de SFI. 

  Conclusão dos estudos 

    

Antes da 

Emancipação 

Depois da 

Emancipação 

Grau de 

escolaridade 

Não alfabetizado 1 0 

Alfabetizado 12 1 

Ensino fundamental 

incompleto 
44 3 

Ensino fundamental completo   12 1 

Ensino médio incompleto 5 4 

Ensino médio completo                     9 6 

Ensino superior incompleto 2 1 

Ensino superior completo               4 3 

Pós-graduação lato sensu             3 3 

Stricto sensu 1 0 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 A partir dos resultados apresentados na Tabela 9, nota-se que as pessoas entrevistadas 

em SFI, que pararam os estudos antes da emancipação, possuem em média, um baixo grau de 

escolaridade (alfabetizado, ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo). 

Isto é, 68 residentes dos 115 residentes entrevistados, que corresponde a 59%, uma vez que dos 

143 que compuseram a amostra, 28 dos residentes entrevistados que eram não alfabetizados, 

não responderam tal questão. 

 Pode-se inferir outra informação a partir da Tabela 9, no que diz respeito à 

continuidade dos estudos após a emancipação. Assim, o que se verificou foi que, mesmo com 

a emancipação, os entrevistados, que vale ressaltar, são residentes com mais de 40 anos, não 

continuaram ou melhoraram o seu nível educacional. Em outras palavras, o que se nota é que a 



58 

 

 

 

melhora no IDHM-E, se deve então à melhoria da educação para a população mais jovem do 

município que não foi objeto de estudo da pesquisa. 

 Realizou-se também a comparação da fonte de renda e da percepção dos residentes 

quanto ao que ocorreu com a quantidade de emprego para a população de SFI com a 

emancipação, de acordo com suas respectivas fontes de renda. Os resultados foram 

apresentados na Tabela 10. 

  

Tabela 10 – Comparação entre a fonte de renda dos respondentes e suas avaliações em relação 

à quantidade de emprego em SFI pós-emancipação. 

    

Quantidade de emprego para a 

população local devido à emancipação 

   
Diminuiu 

Não 

mudou 
Aumentou 

Total 

(%) 

Fonte 

de 

Renda 

Nenhuma 18% 27% 55% 100% 

Auxílio do Governo 29% 16% 55% 100% 

Aposentado/pensionista    17% 67% 17% 100% 

Servidor público concursado    6% 56% 38% 100% 

Contratado para o serviço público  13% 0% 88% 100% 

Funcionário de empresas local  17% 17% 67% 100% 

Profissional autônomo  15% 29% 56% 100% 

Trabalhador rural por conta própria  28% 39% 33% 100% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

 Conforme resultados apresentados na Tabela 10 pode-se verificar que, a opinião dos 

residentes entrevistados em relação à quantidade de empregos que afirmaram não possuir 

nenhuma fonte de renda e para os que recebem auxílio do governo, 55% desses, em ambos os 

casos, disseram que aumentou a quantidade de empregos em função da emancipação. Já para 

quem declarou ser aposentado/pensionista, 67% respondeu que a quantidade de emprego não 

mudou com a emancipação de SFI. Quanto aos servidores públicos concursados, 56% 

afirmaram que também que não mudou o número de empregos em função de a emancipação de 

SFI. Considerando os que são contratados para o serviço público, em maior proporção, 88% 

responderam que aumentou a quantidade de postos de emprego em função da emancipação. 

Para os funcionários de empresas locais, 67% responderam que aumentou o número de 

empregos e para os entrevistados que declararam ser profissionais autônomos, notou-se que 
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56% responderam queo número de emprego também aumentou com a emancipação. Por fim, 

para os trabalhadores rurais por conta própria, 39% disseram que não mudou.  

 Assim, o que se observou, a partir dos resultados da Tabela 10, é que aqueles cujas 

fontes de renda são mais estáveis, como os aposentados e servidores público, a opinião é que a 

quantidade de emprego não mudou com a emancipação, enquanto que para aqueles com fontes 

de renda mais instáveis, como os que recebem auxílio do governo, funcionários de empresas 

locais, autônomos, sem renda e os contratados para o serviço público, a opinião é que a 

quantidade de emprego aumentou com a emancipação. 

 Quanto à análise comparativa entre as respostas dos entrevistados em relação às suas 

profissões e os respectivos graus de satisfação com a infraestrutura médico-hospitalar de SFI, 

antes e depois da emancipação, apresentam-se os resultados na Tabela 11. Ressalta-se que tal 

análise visou verificar se a profissão influência na opinião dos residentes em relação à qualidade 

dos serviços públicos prestados. Novamente, atribuíram-se valores para as respostas quanto às 

variáveis “Antes da emancipação” e “Depois da emancipação”, de modo que se pudesse 

calcular uma média dos resultados. Assim, para “antes e depois da emancipação”, as possíveis 

respostas e os valores atribuídos foram: i) insatisfeito – valor atribuído um (1); ii) pouco 

satisfeito – valor atribuído dois (2); iii) indiferente – valor atribuído três, (3); iv) satisfeito – 

valor atribuído quatro (4); e, v) muito satisfeito– valor atribuído cinco (5). 

 Assim, para essas variáveis, um valor mais próximo à unidade (1) significa que, em 

média, os residentes se encontram insatisfeitos com o atendimento e infraestrutura dos hospitais 

e postos de saúde em SFI. Por outro lado, um valor mais próximo a cinco (5) significa que, em 

média, os residentes se encontram muito satisfeitoscom o atendimento no município. 
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Tabela 11 – Comparação entre o tipo de profissão dos respondentes e o grau de satisfação 

quanto ao atendimento médico-hospitalar em SFI, considerando o antes e o depois 

da emancipação. 

    

Grau de satisfação quanto ao atendimento e 

infraestrutura dos hospitais e postos de saúde 

de SFI 

   

Antes da 

Emancipação 

Depois da 

Emancipação 

Profissão 

Aposentado                 2,14                 2,29  

Autônomo                 2,33                 3,33  

Comerciante                 2,32                 2,89  

Doméstica                 2,32                 3,04  

Motorista                 3,33                 4,00  

Pedreiro                 2,40                 2,60  

Pescador                 2,67                 3,00  

Professor                 2,22                 2,11  

Trabalhador Rural                 2,27                 2,54  

Outros                 2,33                 2,71  

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

  

 Segundo os resultados apresentados na Tabela 11, verifica-se que, em média, as 

satisfações dos residentes antes da emancipação, em sua grande maioria, concentram-se em 

pouco satisfeitos com os serviços médico-hospitalares, pois os valores estão mais próximos de 

dois (2), exceto para os que declararam serem pescadores ou motoristas, que se encontram na 

média, próximo de indiferentes. Por ouro lado, considerando os resultados parao depois da 

emancipação, notou-se que a satisfação com serviços médico-hospitalares em SFI aumentou 

observando respostas de todos os tipos de profissões listados na Tabela 11, exceto para os 

professores, que ainda se encontram na faixa de pouco satisfeitos. Além disso, verificou-se que 

para aqueles que disseram ser profissionais autônomos, os resultados indicaram que estes 

passaram a considerar, na média, que os serviços médico-hospitalares em SFI melhoraram com 

a emancipação, uma vez que se observou que antes da emancipação o resultado foi de 2,33 e 

depois foi de 3,33, o que denota, respectivamente, pouco satisfeito para indiferentes. Já os 

motoristas consideraram que os serviços médico-hospitalares, considerando o antes e o depois 

da emancipação de SFI, passaram de indiferente para satisfeitos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve como objetivo principal analisar quais foram as transformações 

socioeconômicas no município de São Francisco do Itabapoana após sua emancipação político-

administrativa, a partir da percepção dos residentes com base nos indicadores do IDHM, 

especificamente os aspectos relacionados à educação, renda e longevidade. De maneira geral, 

verificou-se que o aumento do IDHM pode ter tido consequência direta e positiva da 

emancipação, porém, alguns fatores, classificados como problemas antes da emancipação, 

permanecem como entraves ao desenvolvimento econômico e social do município, como, por 

exemplo, a falta de saneamento básico, dependência de municípios vizinhos quanto à saúde e 

quanto à educação, uma vez que em São Francisco de Itabapoana só tem educação à distância. 

 Para o campo da educação, notou-se que houve uma significativa melhora no que diz 

respeito ao acesso para se chegar às escolas, visto que antes da emancipação os residentes 

disseram que não tinha disponibilidade de ônibus gratuito da prefeitura para a educação e, hoje, 

após a emancipação, as crianças, jovens e adultos podem usufruir desse serviço público gratuito. 

Com isso, acredita-se que houve impacto quanto à melhora na frequência e redução da evasão 

escolar. Vale destacar que os residentes têm esta percepção de melhora no acesso, porém, 

mesmo que esta melhora esteja disponível para todas as idades, não cooperou para um 

aumentono grau de escolaridade dos mais velhos, esta evolução somente alcançou as crianças 

e os jovens, dado que na amostra composta pelos 143 residentes entrevistados, ainda existem 

quantitativo considerável de pessoas que apresentam ensino fundamental incompleto e 

tambémnão alfabetizados. 

 Ademais, sobre educação, mesmo para aqueles residentes com idade igual ou superior 

a 40 anos, que não prosseguiram com os estudos por problemas relacionados à distância entre 

a casa e as escolas, falta deônibus, por terem que trabalhar e também por falta de escolas com 

nível de ensino maior, ainda sim, estes afirmaram, em sua maioria, que se sentiram satisfeitos 

com o ensino adquirido. Além disso, segundo a percepção destes, a emancipação contribuiu 

para uma melhora no ensino. 

 Quanto à variável renda, notou-se que, segundo a percepção dos residentes 

entrevistados, a emancipação não contribuiu para um aumento em suas rendas. Porém, estes 

perceberam que a quantidade de emprego para a população aumentou com a emancipação. 
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Logo, dadas estas informações, acredita-se que houve melhora pelo aumento da quantidade de 

emprego por conta da emancipação, que, por exemplo, pode-se se justificar pela criação de 

postos de trabalho relacionados à própria administração pública municipal. Entretanto, cabe 

destacar que a maioria dos entrevistados ainda possuem um poder de compra baixo, dada uma 

baixa renda. 

 No que diz respeito à variável longevidade, de acordo com as entrevistas, o aumento 

pela procura de serviços médicos- hospitalares aumentou após a emancipação, porém o bem-

estar social quanto à saúde no município é baixa, visto que a insatisfação dos residentes quanto 

aos serviços públicos prestados, atendimento e infraestrutura nos hospitais e postos de saúde, 

aumentou após a emancipação. Destaca-se também que a maioria dos entrevistados não 

possuem plano de saúde, e também que estes possuem uma baixa renda, levando assim, a uma 

maior dependência do SUS. Ademais, sabe-se que o município de SFI tem uma enorme 

dependência quanto aos serviços de saúde ofertados no município de Campos dos Goytacazes, 

o que deixa os residentes em situação difícil, uma vez que sabendo que a distância entre Campos 

e bairros mais distantes de SFI pode chegar a até 85 km, implica em cerca de uma hora de 

viagem.   

 Em relação à longevidade, especificamente considerando questões concernentes ao 

serviço de saneamento básico em SFI, este, segundo percepção dos entrevistados continua 

precário. Isto porque, desde antes da emancipação até os dias de hoje, os residentes não possuem 

tratamento de esgoto e suas casas dependem de água proveniente de poços.  Porém, apesar de 

um saneamento precário, os residentes disseram se sentirem satisfeitos com o acesso à agua e 

o sistema de esgoto utilizado, pois alegam que sempre foi deste jeito e que não possuem outra 

opção a nível de comparação.  

 Quanto à segurança pública, a percepção dos residentes em sua maioria é que a 

emancipação não contribuiu para uma melhora neste serviço público. Pelo contrário, a 

emancipação, ao promover melhoria no acesso ao município, também facilita a entrada de 

meliantes, que pode ter aumentado a sensação de insegurança por partes dos residentes. 

 Portanto, de maneira geral, o que se conclui é que o aumento do IDHM em São 

Francisco de Itabapoana se deu pela emancipação do município, apesar de ainda existirem 

problemas, tais como os relacionados ao desemprego, falta opção aos moradores e por isso 

muitos deles vão trabalhar na roça com condições precárias e salários reduzidos. Ademais, São 

Francisco de Itabapoana ainda depende de outros municípios, seja na qualificação dos 
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residentes ou na saúde. Em tempo, vale dizer que embora este tipo de pesquisa, em que o objeto 

pesquisado –residentes de SFI com idade igual ou superior a 40 anos- muitas vezes são 

resistentes a participar da entrevista, e, por isso, acabam, em algumas perguntas, principalmente 

àquelas relacionadas à renda, não retratando com fidelidade a situação real, acredita-se que os 

resultados da pesquisa possam levantar questões relacionadas à necessidade de se pensar sobre 

o que fazer para  melhorar esses problemas que são presentes no município, e com isso, espera-

se que o nível do IDHM obtido possa se encontrar no patamar de médio para alto, retratando 

assim melhorias na qualidade de vida dos residentes. Nesse caso, supõe-se que maior 

participação dos órgãos públicos locais é condição necessária e indispensável neste processo.  
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APÊNDICE 

Roteiro da Entrevista aos residentes de São Francisco de Itabapoana – RJ com idade 

igual ou superior a 40 anos 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

POLO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DOS GOYTACAZES 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS 

 

Informações para o(a) participante voluntário(a): 

 

 Você está convidado(a) a responder esta entrevista, de forma anônima se preferir, que 

faz parte da coleta de dados da pesquisa: Transformações Socioeconômicas Causadas no 

Município de São Francisco de Itabapoana – RJ após sua Emancipação Político Administrativa, 

sob orientação da Profª. Graciela Profeta e Guilherme Rodrigues Lima. 

 Caso você concorde em participar da pesquisa, gostaria de informá-lo a respeito dos 

seguintes pontos: a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas 

que lhe ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) você pode deixar de participar da 

pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso; c) sua identidade será mantida em 

sigilo; d) caso você queira, poderá ser informado(a) de todos os resultados obtidos com a 

pesquisa; e) você precisará ter idade superior ou igual a 40 anos, pois entedemos ser esta idade 

necessária para que tenha vivenciado o processo de emancipação do município a critério de 

comparação do antes e depois à emancipação, e possuir tempo de moradia mínima no município 

de 25 anos, pois a emancipação no município possui 22 anos, para se obter o critério de uma 

avaliação comparativa do antes e depois da emancipação. 
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ENTREVISTA SEMIABERTA 

 

NÚMERO DO QUESTIONÁRIO: ______________ 

Entrevistador (a): _____________________________________________ 

Data da entrevista: ___/___ / 2017 

Pessoa entrevistada (não obrigatório): _____________________________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESIDENTE 

 

1.1 Lugar de Origem 

(      ) São Francisco de Itabapoana 

( ) Outros ____________________________________________________________

 

1.2 Quantos anos você tem? ___________________________ 

 

1.3 Tempo de residência no município:  

(      ) Entre 25 e 30 anos 

(      ) Entre 31 e 40 anos 

(      ) Entre 41 e 45 anos 

(      ) Mais de 46 anos 

 

1.4 Sexo 

(      ) Feminino (      ) Masculino 

 

1.5 Estado civil 

(      ) Solteiro (a) 

(      ) Casado (a) 

(      ) Divorciado (a) 

(      ) Viúvo (a) 

(      ) Outros 

 

1.6 Profissão: _______________________________________________________________
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2. PERFIL EDUCACIONAL 

 

2.1 Grau de escolaridade: 

(      ) Não alfabetizado                                

(      ) Ensino  fundamental completo   

(      ) Ensino médio completo                     

(      ) Ensino superior completo               

(      ) Pós-graduação lato sensu             

(      ) Alfabetizado 

(      ) Ensino fundamental incompleto 

(      ) Ensino médio incompleto 

(      ) Ensino superior incompleto 

(      ) Stricto sensu 

2.1.1 Se responder não alfabetizado, justificar o motivo que o levou a não ter 

estudo:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.2 Quando você concluiu seus estudos? (Apenas se respondeu ter algum grau de 

escolaridade) 

() Antes da emancipação (1994)               (  ) Depois da emancipação (pós 1995)  

 

2.2.1 Se respondeu antes da emancipação, dizer o local:  

___________________________________________________________________________ 

 

2.3 De modo geral, qual o seu grau de satisfação quanto ao ensino que você teve no 

município. 

(      ) Insatisfeito 

(      ) Pouco satisfeito 

(      ) Indiferente 

(      ) Satisfeito 

(      ) Muito satisfeito 

 

2.4 Com a emancipação o que ocorreu em relação à quantidade de escolas em São 

Francisco de Itabapoana? 

 

2.4.1 Ensino primário (1ª a 4ª série antiga) 

(      ) Diminuiu 

(      ) Não mudou  

(      ) Aumentou 

(      ) Não sei informar 
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2.4.2 Ensino fundamental (5ª a 8ª série antiga) 

(      ) Diminuiu 

(      ) Não mudou  

(      ) Aumentou 

(      ) Não sei informar  

 

2.4.3 Ensino médio (1º a 3º ano científico/magistério) 

(      ) Diminuiu 

(      ) Não mudou  

(      ) Aumentou 

(      ) Não sei informar 

 

2.5 Com a emancipação, o que você considera em relação a concentração das escolas em 

torno do centro (área urbana)? 

(      ) Diminuiu 

(      ) Não mudou  

(      ) Aumentou 

(      ) Não sei informar 

 

2.6 Para o caso de escolas distantes do centro (área urbana), com é viabilizado o acesso 

dos alunos a esta escola? 

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(  ) Por meio de transporte da prefeitura; 

(   ) Locomoção por meios próprios ( ex; 

carro da família, van particular, transporte 

público pago)  

(  ) Outros: __________________ 

(  ) Não sei informar 

(  ) por meio de transporte da prefeitura; 

(  ) Locomoção por meios próprios ( ex; 

carro da família, van particular, transporte 

público pago)  

(  ) Outros: ___________________ 

(   ) Não sei informar 

 

2.7 Com a emancipação, qual sua opinião sobre o acesso de crianças, jovens e adultos 

para chegar às escolas? 

(      ) Piorou muito  

(      ) Piorou 

(      ) Não mudou 

(      ) Melhorou 

(      ) Melhorou muito 

(      ) Não sei informar 
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2.8 A emancipação contribuiu para que jovens acessassem ao: 

 

2.8.2 Ensino primário (1ª a 4ª série antiga)?  

(      ) Não contribuiu 

(      ) Pouco contribuiu 

(      ) Contribuiu 

(      ) Contribuiu muito 

(      ) Não sei informar 

 

2.8.3 Ensino fundamental (5 a 8ª série antiga)? 

(      ) Não contribuiu 

(      ) Pouco contribuiu 

(      ) Contribuiu 

(      ) Contribuiu muito 

(      ) Não sei informar 

 

2.8.4 Ensino médio (1º a 3ºano)? 

(      ) Não contribuiu 

(      ) Pouco contribuiu 

(      ) Contribuiu 

(      ) Contribuiu muito 

(      ) Não sei informar 

 

2.9 Qual dos fatores abaixo tem maior contribuição para a pouca frequência escolar. 

(      ) Trabalhavam 

(     ) Não havia escolas perto de casa 

(  ) Não havia transporte gratuito da 

prefeitura 

(      ) Outros ________________ 

 

2.10 Qual a contribuição da emancipação na qualidade da educação do município? 

(      ) Não contribuiu 

(      ) Pouco contribuiu 

(      ) Contribuiu 

(      ) Contribuiu muito 

(      ) Não sei informar 
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3 PERFIL DA RENDA 

 

3.1 Qual a sua principal fonte de renda? 

(      ) Nenhuma   

(      ) Aposentado/pensionista    

(  ) Auxílio do governo (Bolsa família...) 

(      ) Servidor público concursado    

( ) Contratado para o serviço público  

(     ) Funcionário de empresas locais 

(  ) Profissional autônomo ou empresário   

(   ) Trabalhador rural por conta própria  

(      ) Trabalhador rural contratado 

 

3.2 Você acredita que o processo de emancipação melhorou as suas condições de 

renda? 

(      ) Sim     (      ) Não    (    ) Não sei informar 

3.2.1 Se sim ou não, justifique:  

___________________________________________________________________________ 

 

3.3 Com a emancipação o que aconteceu com a quantidade de emprego para a 

população local? 

(      ) Diminuiu 

(      ) Não mudou  

(      ) Aumentou 

( ) Não sei informar 

 

3.4 Qual a sua renda média mensal: 

(      ) Até 1 salário mínimo (937,00) 

(   ) Entre 2 e 5 Salários mínimo (938,00 à 

4.685,00) 

(      ) Mais do que 5 salários mínimo (Mais 

que 4.685,00) 

(      ) Não sei responder 
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4. PERFIL LONGEVIDADE 

 

4.1 Quanto à procura por atendimento médico/hospitalar? 

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(      ) Até 1 vez no ano 

(      ) Até 3 vezes no ano 

(      ) Mais de 3 vezes ao ano 

(      ) Não sei responder 

(      ) Até 1 vez no ano 

(      ) Até 3 vezes no ano 

(      ) Mais de 3 vezes ao ano 

(      ) Não sei responder 

 

4.2 Qual é o grau de satisfação em relação ao atendimento e infraestrutura que 

você observa nos hospitais e postos de saúde do município? 

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(      ) Totalmente insatisfeito 

(      ) Pouco satisfeito 

(      ) Indiferente 

(      ) Satisfeito 

(      ) Muito satisfeito 

(      ) Totalmente insatisfeito 

(      ) Pouco satisfeito 

(      ) Indiferente 

(      ) Satisfeito 

(      ) Muito satisfeito 

 

4.3 Você possui algum plano de saúde? 

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(      ) Sim   (      ) Não (      ) Sim   (      ) Não 

 

4.4 Em relação ao acesso a água: 

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(      ) Obtém via poço    

(      ) Obtém da empresa CEDAE 

(    ) Outros: ___________________ 

(      ) Obtém via poço    

(      ) Obtém da empresa CEDAE  

(      ) Outros: ___________________ 
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4.5 Qual destino tem o esgoto de sua casa? 

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(      ) Fossa 

(      ) Rios ou lagos 

(      ) Esgoto 

(      ) Outros: __________________ 

(      ) Fossa 

(      ) Rios ou lagos 

(      ) Esgoto 

(      ) Outros: ___________________ 

 

4.6 Em relação ao sistema água, qual o seu grau de satisfação: 

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(      ) Totalmente insatisfeito 

(      ) Pouco satisfeito 

(      ) Indiferente 

(      ) Satisfeito 

(      ) Muito satisfeito 

(      ) Totalmente insatisfeito 

(      ) Pouco satisfeito 

(      ) Indiferente 

(      ) Satisfeito 

(      ) Muito satisfeito 

 

4.7 Em relação ao sistema de esgoto, qual o seu grau de satisfação:  

Antes da emancipação Depois da emancipação 

(      ) Totalmente insatisfeito 

(      ) Pouco satisfeito 

(      ) Indiferente 

(      ) Satisfeito 

(      ) Muito satisfeito 

(      ) Totalmente insatisfeito 

(      ) Pouco satisfeito 

(      ) Indiferente 

(      ) Satisfeito 

(      ) Muito satisfeito 

 

4.8 Qual a contribuição da emancipação em relação à segurança pública, no 

município? 

 

(      ) Não contribuiu 

(      ) Pouco contribuiu 

(      ) Contribuiu 

(      ) Contribuiu muito 

(      ) Não sei informar 
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4.9 Qual o maior problema que o município enfrenta ou enfrentava? 

 

 

Antes da emancipação Após a emancipação 

(      ) Desemprego (      ) Desemprego 

(      ) Infraestrutura (      ) Infraestrutura 

(      ) Saúde (      ) Saúde 

(      ) Segurança (      ) Segurança 

(      ) Lazer (      ) Lazer 

(      ) Moradia (      ) Moradia 

(      ) Educação (      ) Educação 

(      ) Transporte (      ) Transporte 

(      ) Descaso das autoridades (      ) Descaso das autoridades 


