
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE FEDERAL DE RIO DAS OSTRAS 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

DAMIANE SOARES FERRAZ 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL: um estudo sobre a atuação 

profissional em situação de calamidade pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS 

2016 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE FEDERAL DE RIO DAS OSTRAS 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

DAMIANE SOARES FERRAZ 

 

 

 

 

SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL: um estudo reflexivo sobre a 

atuação profissional em situação de calamidade pública. 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como requisito para a obtenção do título de 
Bacharel em Serviço Social pela Universidade 
Federal Fluminense de Rio das Ostras – UFF/Rio 
das Ostras-RJ 

 

 

 

ORIENTADOR: Dr. Edson Teixeira da Silva Júnior. 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS 

2016 



 

DAMIANE SOARES FERRAZ 

 

 

 

 

SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL: um estudo reflexivo sobre a 

atuação profissional em calamidade pública. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como requisito para a obtenção do título de 
Bacharel em Serviço Social pela Universidade 
Federal Fluminense de Rio das Ostras – UFF/Rio 
das Ostras-RJ 

 

 

 

Monografia aprovada em: _____/_____/_____ 

 

 

 

Banca examinadora 

 

________________________________________ 
Dr. Edson Teixeira da Silva Júnior 

Orientador 
Universidade Federal Fluminense 

 

 

________________________________________ 
Dr. Bruno Ferreira Teixeira  

Universidade Federal Fluminense 
 

 

________________________________________ 
Dr. Ranieri Carli de Oliveira 

Universidade Federal Fluminense 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe que esteve presente  

ao meu lado em todas as dificuldades  

que passei até chegar aqui. 



 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente à Deus, por estar sempre me guiando e me protegendo, nunca 

deixando que eu desistisse nos momentos mais difíceis. 

À minha mãe, ao meu pai e a minha irmã que desde o começo me apoiaram 

nessa longa jornada e estiveram sempre ao meu lado. Sou grata pela educação e 

pelos valores que me deram os quais me ajudaram no crescimento como ser 

humano.  

Agradeço principalmente à minha mãe, a qual dedico esta formação 

acadêmica, pois nunca deixou que eu desanimasse me dando apoio para seguir em 

frente em busca do meu sonho. Obrigada mãe por não ter deixado eu desistir no 

meio do caminho. 

Ao Rômullo, meu namorado, meu companheiro e confidente, que sempre 

esteve comigo em todos os momentos. Obrigada por tudo, pelo suporte técnico, 

psicológico e emocional, pela paciência nas situações tensas, pelo carinho, por ter 

acreditado em mim, e por estar ao meu lado sempre que preciso. Você faz parte da 

minha história. Amo-te demais. 

À todas as minhas amigas que agreguei nesta trajetória acadêmica, que 

ficarão eternizadas em meu coração. Sempre com palavras de carinho e incentivo. E 

aos ensinamentos compartilhados e vividos por cada uma de nós que somatizou em 

nossas vidas. 

A posteriori agradeço a todos que contribuíram para que esse trabalho se 

concretizasse. 

E por fim, a todos os mestres com os quais contribuíram significativamente 

para minha formação. Obrigada pela dedicação e comprometimento com o ensino.  

Em especial meu orientador Edson Teixeira pela paciência, dedicação e 

seriedade que me ajudou a construir esse Trabalho de Conclusão de Curso. 

Obrigada pelas orientações, desde o projeto de pesquisa, seus ensinamentos, 

incentivo e por ter acreditado em mim. 

Aos professores Bruno Ferreira e Ranieri Carli por terem aceitado o convite 

de participar da banca examinadora contribuindo também para a concretização da 

minha formação. 

Obrigada a todos! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A menos que modifiquemos à nossa maneira de pensar, 
não seremos capazes de resolver os problemas causados 
pela forma como nos acostumamos a ver o mundo”. 
(Albert Einstein). 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a abordar a questão ambiental como 

expressão da questão social a partir da compreensão da totalidade da realidade 

social contemporânea e suas determinações sócio históricas e políticas. Com base 

na perspectiva materialista dialética de Marx, busca-se analisar refletidamente os 

desdobramentos e novos contornos das manifestações da questão social em 

situação de calamidade pública e o trabalho do Assistente Social inserido nesse 

processo de trabalho. Identificando o quanto a profissão ascende para novos 

direcionamentos e potencialidades nas formas de intervenção de modo que não 

retroceda ao pensamento conservador. Como recorte espacial de análise da 

questão ambiental e da atuação profissional, priorizou-se o município de Nova 

Friburgo.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to approach the environmental issue as expression of the 

social question from the understanding of the entire contemporary social reality and 

its social and historical determinations policies. Based on the dialectical materialist 

view of Marx, the aim is to analyze reflectively the developments and new 

dimensions of the manifestations of social issues in public emergency situation and 

the work of the social worker inserted in this work process. Identifying how the 

profession turns to new directions and potentialities in the forms of intervention so 

that it doesn’t retreat to conservative thoughts. As spatial area of analysis of 

environmental issues and professional practice, it was prioritized the city of Nova 

Friburgo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende discutir a questão ambiental contemporânea 

como um desdobramento da questão social e a atuação do profissional de Serviço 

Social em situações de calamidade pública. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso teve impulso inicial a partir da 

inquietação com as notícias e imagens do desastre ocorrido no dia 11 e 12 de 

janeiro de 2011, na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro e, 

posteriormente, a inserção no curso de Serviço Social, a curiosidade do 

direcionamento profissional adotado pelo Assistente Social diante de uma tragédia. 

Dividiu-se a pesquisa em três capítulos propondo uma reflexão sobre o 

contexto e as determinações sócio históricas e políticas do capitalismo e sua 

reprodução que rebatem diretamente nas expressões da questão social, como a 

questão ambiental, que é o fio condutor desse trabalho. Desta forma, foram 

pesquisados e estudados autores de referência ambiental, bem como do Serviço 

Social. 

A autora tentou contemplar como finalidade do trabalho o entendimento de 

Marx sobre a relação do metabolismo homem-natureza, e, portanto, o marxismo e 

sua relação ecológica, bem como às críticas recebidas por Marx sobre sua análise 

da ecologia e da relação contraditória existente no capitalismo que geram a 

correntes distintas em apoio a questão ambiental. E por fim, uma análise da tragédia 

ambiental-social ocorrida em Nova Friburgo em 2011 e os rebatimentos da mesma 

no processo de trabalho do Assistente Social. 

No primeiro capítulo, intitulado “Questão Ambiental em Marx”, será 

abordado a perspectiva materialista de Marx, e seus seguidores, sobre o capitalismo 

e suas contradições na interferência direta na relação do homem com natureza. 

Com a ascensão do modo de produção capitalista, a forma como a sociedade 

se relacionava e organizava se altera. A corrida progressiva pelo lucro ganha espaço 

e o processo de acumulação de riqueza se intensifica. 

O conflito entre o homem e a natureza, à medida que o capital se 

universaliza, vai dando lugar ao capitalismo selvagem, autodestrutivo e alienador. O 

homem passa do patamar de sobrevivente dos recursos da natureza para seu maior 

destruidor. O trabalho é essencial para a sobrevivência humana, mas na lógica do 

capital é explorador e alienador. O homem não se reconhece mais em seu trabalho. 
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Desse modo, sob os parâmetros do capitalismo, a relação homem-natureza-

mercadoria se concretiza e se torna cada vez mais intrínseca, o que segundo Marx é 

explicado pela teoria do valor e a mais-valia. 

Para Marx, tudo que é retirado da natureza sob os moldes capitalistas se 

converte em valor de troca que gera lucro. O que o homem antes da sociedade 

capitalista utilizava para satisfazer suas necessidades e sobrevivência, na atual 

sociedade, se transforma pela lógica de produção em mercadoria, na teoria do valor. 

Outro elemento nocivo da sociedade capitalista, mas que se faz necessário 

para sua sobrevivência é a questão social, pois como o capitalismo é explorador, ele 

distingue e antagoniza as condições de trabalho e riqueza social, fazendo com que 

uns detenham os meios de produção e outros apenas a força de trabalho. 

Por isso, a proposta desse trabalho é problematizar a questão ambiental 

como um desdobramento da questão social, a partir da compreensão que é errôneo 

particularizar e compartimentar a questão ambiental como algo que atinge apenas o 

espaço natural. A questão ambiental vai além disso, permeia a sociedade e é parte 

integrante de uma totalidade, a questão social, com seus expressivos 

desdobramentos causados pelo conflito entre capital-trabalho. 

A classe trabalhadora, por sua vez, no sistema capitalista, passa a sofrer com 

a exploração e o dispêndio de horas de trabalho, miserabilidade, pobreza, 

desencadeados por esse sistema. O que pode ser considerado como relações de 

causa/consequência, ação-reação. Uma vez que para um existir, suprime-se o outro. 

Conforme Marx o rompimento paulatino-declinante que o sistema capitalista 

desenvolveu entre o metabolismo homem-natureza vem a cada dia sentindo suas 

reações de decadência. 

A propósito, Marx foi criticado e ainda é apontado como pensador 

antiecológico, produtivista e antropocêntrico desinteressado pela natureza, além de 

ser criticado quanto sua postura materialista histórica dialética prática como não 

ecológica. Porém, com interpretações corretas sobre a teoria de Marx sobre a 

relação tensionada entre homem e natureza, percebe-se que ele sustentou muitos 

de seus estudos voltados para a preservação do espaço natural, pois ainda segundo 

ele, a fratura metabólica ocorrida entre os seres humanos e o espaço natural é a 

essência do capitalismo. Mesmo que a centralidade de seus estudos não fosse seja 

a ecologia.  
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Para Marx, o capitalismo destrói de dentro para fora. Por isso, ele faz a 

analogia da sociedade como um metabolismo para a compreensão da dimensão do 

caos que esse sistema de produção causa. Ele defende uma sociedade para além 

do capital, uma sociedade de produtores livres associados, sem exploração, 

alienação e disputa econômica. 

Sendo assim, os pressupostos da ecologia marxiana demonstram que Marx 

não deixou de pensar e se referir a natureza bem como sua preocupação com seu 

desgaste e o desenvolvimento de uma relação paradoxal implantada pelo 

capitalismo que rebate diretamente na relação homem-natureza; trabalhador-terra; 

liberdade-exploração; sobrevivência e mais-valia. 

Esse metabolismo social homem-natureza de Marx é um organismo mútuo de 

processos recíprocos, ao mesmo tempo em que o homem transforma a natureza 

externa e ele se modifica internamente, porém sem se reconhecer no produto final 

que é a mercadoria fruto do dispêndio do seu trabalho explorado. O que se verifica 

na descrição de Moreira (1985) que a natureza está no homem e o homem está na 

natureza porque o homem é produto da história natural e a natureza é condição 

concreta da existencialidade humana. 

Entretanto esse organismo social sofre modificações do sistema imperante 

que faz com que ele se rompa, sofra fraturas que não se regeneram, ou seja, levam 

ao desgaste extremo dos recursos finitos da natureza como componente da vida 

humana. 

Através do trabalho, o homem aos poucos vai rompendo com a natureza, se 

tornando alienado e exterior a ela, a natureza, como mercadoria, se torna fetiche, 

ocasionando a teoria da falha metabólica de Marx, uma fratura irreparável nas 

relações de produção, desencadeado pelo sistema capitalista e da segregação 

antagônica entre campo-cidade; trabalhador-terra. 

Desse modo, pode-se dizer que o conjunto das obras de Marx reúnem 

sistematicamente críticas ao sistema capitalista de produção, juntamente com o 

entendimento da sociedade como um organismo vivo que vem sendo arrebatada 

com desequilíbrios e extinção. 

No segundo capítulo, “A insustentabilidade do capital, sua alternativa 

ecocapitalista e as expressões da questão social”, evidencia a discussão de 

como a insustentabilidade do capital se desenvolve vertiginosamente. Junto a isso, 

correntes divergentes se sobressaltam possibilitando a refletir e racionalizar 
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teoricamente a seguinte indagação: como um sistema vicioso com movimentos 

cíclicos de produção para sua manutenção pode ser considerado sustentável?  

O trabalho busca uma forma de reflexão sobre o capitalismo e quem o 

estudou, para lançar bases concretas de interpretação sobre a dimensão da 

destruição que ele causa. Pois bem, o capitalismo possui em sua gênese uma lógica 

de retirar da natureza o que precisa para o seu desenvolvimento sem pensar nas 

consequências a longo prazo. Essa forma de desenvolvimento tem acarretado 

malefícios extravagantes ao meio ambiente, tais como: a poluição, o efeito estufa, 

enchentes, tsunamis, entre outras situações que rebatem diretamente nos seres 

humanos. Nas palavras de Coutinho (2009, p. 27) “o capital não valoriza a natureza”, 

ele viabiliza meios para amenizar os estragos que realiza.  

Em conformidade com a ideologia capitalista a corrente ecocapitalista se 

desenvolveu com ideias de defesa da preservação natureza através do movimento 

sustentável. Pois os ecocapitalistas não acreditam ser o capitalismo que destrói o 

meio ambiente e sim a sociedade com comportamentos “errados”. Sendo assim 

realizada uma transferência de responsabilidade do sistema para a sociedade, 

através da moralização e padrões éticos de respeito e culto à natureza. 

O ecocapitalismo ganhou os holofotes da mídia e da preocupação mundial 

nos anos 1960-1970 através de livros, mobilizações e conferências, iniciando um 

processo de “conscientização ambiental”. Essa corrente, assim, se firma num 

contraditório fundamento que tenta manter um equilíbrio entre o sistema econômico, 

social e ambiental, mas continuando com a lógica destrutiva do capital. “Deixo 

destruir, desde que se faço reparos”. 

Contrário a esse discurso capitalista que irá resolver a questão ambiental 

particularizada da sociedade, a corrente ecossocialista pauta-se na teoria marxista e 

defendem a superação do sistema capitalista de produção vigente, de modo que 

acreditam que a lógica da mercantilização e do lucro são incompatíveis com as 

exigências ecológicas. Mesmo criticado por ser utópico, o movimento lança suas 

convicções de que a questão ambiental é fruto do capitalismo e que a crise 

ecológica resulta da transformação agressiva que os homens desempenham sobre 

os recursos naturais. 

No terceiro capítulo, com o título “Serviço Social, Questão Socioambiental 

e Calamidade Pública” serão pontuadas as abordagens realizadas através da 

pesquisa de campo sobre o desastre sócio-ambiental-natural ocorrido na cidade de 
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Nova Friburgo e as entrevistas com profissionais e moradores da cidade, assim 

como seus questionamento e relatos. 

Esse capítulo apresentará uma pesquisa de campo realizada na cidade de 

Nova Friburgo com o intuito de refletir sobre a relação teoria/prática da atuação 

profissional em situações de desastres. 

A análise pauta-se a partir de um breve histórico da cidade de Nova Friburgo 

para conhecimento reflexivo do seu desenvolvimento e dos fatores que incidem no 

município. Bem como aproximar-se da atuação técnica com desdobramentos 

pertinentes de conhecimento para a formação profissional.  

Esta pesquisa de campo foi desenvolvida empregando o método descritivo-

qualitativo. Os sujeitos do estudo foram os profissionais da área da Assistência 

Social, da Defesa Civil do município e os moradores da cidade que presenciaram de 

perto a tragédia socioambiental de 2011, todos conforme aceitação em termo de 

consentimento de livre participação da pesquisa. Em anexo estão disponíveis as 

entrevistas realizadas na cidade de Nova Friburgo.  

Os dados coletados subsidiaram reflexões pertinentes ao campo das políticas 

públicas, da atuação profissional e os rebatimentos na vida dos sujeitos sociais.  

O referido trabalho monográfico apresenta como objetivo central: 

 Demonstrar a importância da atuação do Assistente Social em situação 

de calamidade pública, como também, sua incipiência e desorientação 

do fazer profissional que necessita de mais visibilidade e busca de 

melhorias com suporte-técnico operativo. 

Contudo, algumas questões foram levantadas durante o processo de 

construção e reflexão do objeto de estudo em questão, ou seja, quais as 

consequências para a categoria profissional em exercer um trabalho com pouca 

definição? Qual a importância do técnico em situações dessas? A questão ambiental 

é um desdobramento da questão social? Como trabalhar com a política de 

assistência e seus mínimos recursos no sistema neoliberal-capitalista? 

Com tal proposta, que destaca as novas configurações da questão social na 

contemporaneidade, destinou-se sistematizar as informações importantes tanto para 

profissionais, quanto para acadêmicos de Serviço Social que atuam e/ou pretendem 

atuar no campo da assistência social, em especial no contexto de tragédias, sejam 

ambientais, sociais, naturais e/ou socioambientais. 
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E, para finalizar, este trabalho monográfico também espera ressaltar a 

importância da orientação do trabalho para a categoria profissional, de forma que se 

produza científica e academicamente mais sobre o assunto para que a profissão não 

retroceda em suas atividades técnicas. 
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Capítulo I – Questão Ambiental em Marx.  

Ao longo da história, a questão ambiental foi vista com distanciamento da 

questão social. Considerada uma problemática apenas com contornos naturais, a 

questão ambiental inquieta a sociedade nas primeiras décadas do século XX com 

seus efeitos danosos. 

Esse capitulo inicial se propõe a refletir em bases marxistas os estudos e 

entendimentos da questão ambiental. 

 

1.1. Trabalho, capitalismo e “questão ambiental”: breve análise. 

Atualmente, o debate sobre a questão socioambiental parte do pressuposto 

de que o modo progressivo como a humanidade se desenvolveu e aperfeiçoou-se 

tecnologicamente, fez com que intensificasse os conflitos, tensões e degeneração 

do espaço natural e dos seus recursos finitos. De modo que, com essa expansão 

ocorrida nos últimos séculos, um modelo econômico e de civilização tornou-se 

imperante, o capitalismo.  

Com a formação da sociedade capitalista, a forma de produção e organização 

econômica foi afetada, o que segundo Marx (1984) iniciou um processo de 

acumulação de riqueza, troca indiscriminada de mercadorias e exploração do 

trabalhador.  Ainda segundo o autor (1984, p. 41) “a riqueza das sociedades onde 

rege a produção capitalista configura-se em “imensa acumulação de mercadorias” e 

a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza”. Ou 

seja, com a emergência do capitalismo a forma como o homem se relacionava com 

a natureza se transformou deixando de ser exclusivamente para a sobrevivência, 

passando a compor o processo de trabalho. 

O processo de trabalho por sua vez, é uma condição necessária de 

intercâmbio entre o homem e a natureza. Assim, nas diferentes formações sócio 

históricas pré-capitalistas, aponta-se a relação homem-natureza como algo 

intrinsecamente ligado que se comporta como componente de sobrevivência 

humana. O homem, por sua capacidade teleológica, diferencia-se dos outros seres 

vivos e transforma a natureza por meio do seu trabalho, visando satisfazer suas 

necessidades materiais e de reprodução, desenvolvendo produtos com valor de uso. 

Segundo Marx (1984), em qualquer processo de trabalho, de qualquer organização 

social, existe trabalho concreto que produz valor de uso, ou seja, o trabalho como 

atividade que responde à uma necessidade posta socialmente pelos homens tem 
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característica de valor de uso, dando suporte para a reprodução da humanidade. 

Ainda em Marx (1984), não há a partir do valor de uso, valorização de nenhum tipo 

de sociedade específica, pois o valor de uso é comum a todas as formas societais, 

já que o “trabalho é condição natural e eterna da vida humana”. (MARX, 1984, p. 

208) 

Diferentemente da configuração de trabalho na sociedade capitalista. Que 

intermediado pelo burguês detentor dos meios de produção compra a mão-de-obra 

do trabalhador – trabalho real – que juntamente com objeto de trabalho e os 

instrumentos de trabalho compõem os elementos constitutivos do processo de 

trabalho instalado pelo capitalismo, que faz com que o trabalhador seja alienado.  

O trabalho como componente do processo de trabalho, enquanto ação 

humana tem função determinada de modificar a natureza, representando para a 

humanidade uma atividade que contribui para a sua subsistência, reprodução, 

desenvolvimento, instrução e manutenção. Enquanto o homem modifica a natureza 

ele transforma a si mesmo construindo historicamente as relações sociais.  

Marx (1984) explica a relação que a produção de mercadoria possui nesse 

sistema através do valor de uso e valor de troca. Sendo o primeiro justificável pela 

produção de objetos exteriores aos homens que satisfazem as necessidades e 

carências humanas em qualquer sociedade. Por conseguinte, o valor de troca 

constitui um veículo de promoção e circulação de mercado específico da sociedade 

burguesa capitalista, já que a utilidade de uma mercadoria é abstraída mediante ao 

seu valor de troca. 

Destarte, toda sociedade necessita produzir riqueza material que só é 

conseguido através do trabalho que exerce transformação na natureza. Ao converter 

a natureza em meios de subsistência ou de produção, o homem atua de forma 

consciente e intencional, o que resulta em algo necessariamente novo agregado de 

valor de uso, atuando de forma variada conforme a necessidade da sociedade. Essa 

atividade consciente implica numa distinção da ação humana de qualquer atividade 

natural (animal). Logo, o trabalho sendo uma categoria universal e pertencente a 

todas as formações sociais, também se desenvolve na sociedade burguesa, sendo o 

componente de transformação e aperfeiçoamento das atividades humanas e de 

suas capacidades humano-genéricas, de sociabilidade, consciência, universalidade 

e liberdade. Como categoria ontológica, o trabalho humaniza o homem, transforma a 
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si mesmo e o distingue dos demais animais, por apropriar-se e racionalmente da 

natureza. 

A partir das capacidades humano-genéricas desenvolvidas pelo homem 

através da inserção e iniciação no trabalho, este passa a colocá-las em prática numa 

relação dialética, idealizando o seu propósito antes de realizá-lo. 

Friedrich Engels reflete sobre o desenvolvimento do homem. Segundo ele, 

(1876, p.10): 

O homem, que havia aprendido a comer tudo o que era comestível, aprendeu 
também, da mesma maneira, a viver em qualquer clima. Estendeu-se por 
toda a superfície habitável da Terra, sendo o único animal capaz de fazê-lo 
por iniciativa própria. Os demais animais que se adaptaram a todos os climas 
os animais domésticos e os insetos parasitas não o conseguiram por si, mas 
unicamente acompanhando o homem. E a passagem do clima uniformemente 
cálido da pátria original para zonas mais frias, onde o ano se dividia em verão 
e Inverno, criou novas exigências, ao obrigar o homem a procurar habitação e 
a cobrir seu corpo para proteger-se do frio e da umidade. Surgiram assim 
novas esferas de trabalho, e com elas novas atividades, que afastaram ainda 
mais o homem dos animais.  
Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só 
em cada indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo 
a executar operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar 
objetivos cada vez mais elevados. O trabalho mesmo se diversificava e 
aperfeiçoava de geração em geração, estendendo-se cada vez a novas 
atividades. (ENGELS, 1876, p.10). 

Vários fatores coletivos, como a cultura, a linguagem, os desenhos, os 

conhecimentos e a dinâmica social passaram a compor a humanidade, permitindo 

uma interação com a natureza.  Através da sociabilidade, iniciou-se o 

comportamento como ser social, agindo em cooperação. A universalidade propiciou 

a partilha dos frutos do trabalho, tanto material quanto espiritual, desencadeando a 

liberdade, categoria emancipatória e autônoma para se responsabilizar por suas 

ações, escolhas e comportamentos adotados, além de poder criar alternativas para 

o que lhe fora imposto na imediaticidade do cotidiano. 

 Entretanto, a necessidade do capital de gerar lucro, fez com que este 

submetesse o trabalho, a produção de valores de uso e o trabalhador à sua lógica 

de produção e reprodução de mercadoria. Assim sendo a lógica acumulativa 

juntamente com os ditames imperativos da lucratividade passaram no sistema 

capitalista a compor o patamar de superioridade inferiorizando a produção voltada 

para o atendimento das legítimas necessidades humanas de autossubsistência.  

Nessa conjuntura infere-se que o interesse do sistema capitalista não está em 

produzir, mas sim, no retorno que a produção trará com os valores de uso ao serem 

trocados e mercantilizados através da lógica consumista, ou seja, será produzido 
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tudo aquilo que for lucrativo, gerar círculo vicioso e mais-valia. Os valores de uso 

passam a estar intimamente submetidos à lógica dos valores de troca e de 

mercantilização, e o próprio trabalhador também, pois este não produz apenas 

mercadorias, ele também é uma mercadoria, sendo diferenciado apenas das demais 

por ser a única capaz de gerar a riqueza apropriada por uma minoria, pelos 

detentores dos meios de produção, a burguesia. À vista disso, a relação orgânica de 

intercâmbio entre o homem e a natureza para a produção de mercadoria na 

sociedade capitalista, se fundamenta na estrutura de reprodução e apropriação da 

totalidade de riqueza socialmente produzida que se desdobra na mais-valia.  

Dessa forma, o dispêndio de trabalho que ocorre na subsunção real do 

trabalho ao capital, ocorre através do trabalho assalariado com a implementação das 

indústrias, que além da exploração da classe trabalhadora, a torna um “apêndice da 

máquina” conforme Marx (1848, p. 59) ocasionando a apropriação da riqueza, que 

ao ficar concentrada nas mãos de poucos, produz o empobrecimento dos 

trabalhadores. Diferentemente das sociedades anteriores ao capitalismo, que 

predominava o utilitarismo do que se produzia. Assumindo por sua vez, em razão da 

lógica lucrativa e acumulativa, os valores de troca, uma posição indispensável para a 

reprodução desse sistema, uma vez que cumpre um papel de eixo regulador das 

relações sociais.  

Portanto, o trabalho é o cerne constituinte da humanidade, do ser social e do 

domínio processual do homem sobre a natureza. Que no prelúdio da civilização 

retirava de forma passiva da natureza matéria-prima para a subsistência sem 

massivos ataques a ela, diferentemente do que vem fazendo o capitalismo, 

interferindo intensamente no cenário natural, para produção e expansão do lucro, 

para se manter como modo de produção planetário. 

O sistema capitalista de produção tem sua origem na passagem do século 

XVIII para o século XIX, sendo a pesquisa pautada no estudo de sociedade de Karl 

Marx, inaugurando um novo modelo de sociedade. Com hábitos diferenciados das 

antigas civilizações, a modernidade fez com que ocorresse um desenvolvimento 

industrial e comercial mais dinâmico que nos modelos pré-capitalistas. Nessa época, 

a agressão aos fatores biológicos da natureza se caracterizava também como 

predatórias, mas não regidas pela lógica da acumulação capitalista, o que 

intensificou-se com a evolução da indústria, mecanização da agricultura, 

desordenada urbanização e concentração populacional nas cidades. 
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A sociedade capitalista desregula as relações sociais de produção voltadas 

para o próprio trabalho e autossustento com os valores de uso, para uma 

centralização dos meios de produção e das propriedades, passando então os 

produtos terem valor de troca, acirrando os conflitos e contradições sociais. Engels 

(2008), evidencia que isso revela a incompatibilidade entre produção social e 

apropriação capitalista. 

Concernente a esses fatos, a expropriação dos produtores dos seus meios de 

produção e dos produtos que eles mesmos produzem, demonstra um capitalismo 

selvagem que, progressivamente, se alimenta dessa relação de alienação 

objetivando o valor de troca para obtenção de lucro. 

O processo de trabalho, sob o domínio dos moldes capitalistas de produção e 

perpetuador da sua lógica, passa a ser um veículo de exploração do trabalhador, da 

sua mão de obra, dos produtos por ele produzidos e das suas horas de trabalho 

despendidas, deixando assim de ser apenas um trabalho. O homem passa a ser 

mais uma ‘máquina’ de gerar lucro, distanciando-se amplamente dos frutos do seu 

trabalho. 

Consequentemente distancia-se a relação homem-natureza. O 

comportamento social sobre a natureza se modifica em torno da exploração dos 

recursos que esta pode fornecer para a produção. O metabolismo do capital não se 

preocupa com os impactos sobre a natureza e seus recursos.  

No capitalismo industrial, a hegemonia burguesa começa a se consolidar a 

partir do final do século XVIII com o fôlego da produção, expansão e lucro, intervindo 

no cenário natural mais intensamente, degenerando-o paulatinamente, para saciar-

se da exploração e mais-valia em massa.  

As contribuições de Marx para o entendimento dos acontecimentos 

contraditórios desencadeados pelo sistema capitalista que se diferenciaram dos que 

o antecederam, são reconhecidos por Netto (2011) que chama atenção para um 

fator ápice, demonstrando assim claramente o porquê das expressões da questão 

social. 

A análise marxiana fundada no caráter explorador do regime do capital 
permite, muito especialmente, situar com racionalidade histórica a “questão 
social”, isto é, distingui-la das expressões sociais derivadas da escassez nas 
sociedades que precedem a ordem burguesa. A exploração não é um traço 
distintivo do regime do capital (sabe-se de fato, que formas sociais 
assentadas na exploração precedem largamente a ordem burguesa); o que é 
distintivo desse regime, entre outros traços, é que a exploração se efetiva 
num marco de contradições e antagonismos que a tornam, pela primeira vez 
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na história registrada, suprimível sem a supressão das condições nas quais 
se cria exponencialmente a riqueza social. (NETTO, 2011, p. 157). 

Contudo, para se manter em desenvolvimento, o sistema capitalista 

necessitava que a mão de obra acompanhasse sua expansão. E de fato isto ocorreu 

naquela época. O capitalismo em plena expansão e ascensão impulsionava 

progressivamente o mercado que se expandia concomitantemente a proporção 

massiva da classe trabalhadora. O que mais tarde produziu e colocou parcela dessa 

classe trabalhadora em agressiva e acentuada miserabilidade e pobreza. Netto 

(2011, p. 153) analisa que “a pobreza crescia em razão direta em que aumentava a 

capacidade social de produzir riquezas”. Podendo assim, vir afirmar que a questão 

social é uma expressão das contradições inerentes do modo de produção capitalista. 

Ainda segundo o autor: 

O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a “questão social” – 
diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da 
“questão social”; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do 
capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica 
específica do capital tornado potência social dominante. A “questão social” é 
constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira 
conservando-se o segundo. (NETTO, 2011, p. 157). 

Nesse sentido a ordem econômico-social desse sistema faz estabelecer 

difusas relações que atuam como causa/consequência, ou seja, a questão social, 

aparente no cerne da sociedade através das suas expressões, como o pauperismo, 

o desemprego, a miserabilidade, etc., se faz necessária para a manutenção do 

sistema capitalista, que atua junto a essas mazelas de forma paliativa.  Netto (2011, 

p. 155) fala que essa contradição “trata-se de combater as manifestações da 

“questão social” sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa”. Sendo isso 

para ele, “um reformismo para conservar”. Não tendo assim, “o capital nenhum 

“compromisso social. ”. (NETTO, 2011, p. 159) 

Neste contexto de mudanças, Marx contribui para o entendimento do 

processo desencadeado pelo capitalismo, que firmado na compreensão dos valores 

de uso e troca, vislumbra as contradições da sociedade burguesa. Ele viu nesse 

sistema incoerente a explicação para o desenvolvimento acelerado, o desperdício e 

destruição do espaço natural da sociedade. Segundo ele, 

[...] a produção capitalista desperdiça completamente material humano, assim 
como para distribuir seus produtos através da troca, e em sua forma de 
competição, desperdiça também recursos materiais, assim quem perde é a 
sociedade (riqueza pública) e quem ganha é o capitalista individual (riqueza 
privada)”. (MARX apud FOSTER, 2012, p. 89). 
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Esse dispêndio do natural pelo humano, criticado por Marx é a essência do 

que o sistema capitalista ocasiona, levando à uma transformação nos parâmetros de 

relacionamento do homem com a natureza. No sistema capitalista, o homem-

trabalhador e natureza-matéria-prima passam a ter uma relação de alienação com o 

trabalho. Ao mesmo tempo em que o trabalho diferencia o homem da natureza e dos 

outros seres e lhe coloca em situação superior, o escraviza, alienando sua vida, seu 

tempo, seu dinheiro e suas relações. A finalidade da extração, da relação de 

apropriação da natureza deixou de ser a satisfação das necessidades humanas 

essenciais e se transformaram em necessidades de consumo. 

Sobre isso, Foladori (2001) contribui que: 

[...] a organização capitalista separa de forma absoluta o trabalhador de seus 
meios de vida. O trabalhador assalariado cumpre com todos os requisitos de 
ruptura do metabolismo com a natureza: está separado da terra como 
condição natural de produção; está separado dos instrumentos como 
intermediários de seu corpo em relação à natureza externa; está separado de 
um “fundo de consumo” prévio ao trabalho – depende de vender sua força de 
trabalho para comer –; e está separado do próprio processo de produção 
como atividade transformadora – à diferença, por exemplo, do servo feudal. 
(FOLADORI, 2001, p. 108). 

Marx (in SILVA, 2010) afirma que o rompimento do homem com a natureza 

interfere no funcionamento sociometabólico da sociedade, o que leva à decadência, 

em suas palavras “fratura metabólica”.  

Esse desequilíbrio do sistema capitalista, de superexplorar o trabalhador, e, 

principalmente, a natureza para obtenção de lucro, leva à destruição ambiental, pelo 

esgotamento, segundo Marx (in FOSTER, 2005), das duas fontes de riqueza: a terra 

e o trabalhador. 

A natureza é o corpo inorgânico do homem, ou seja, a natureza na medida 
em que não é o próprio corpo humano. [...] com o qual tem de manter-se em 
permanente intercâmbio para não morrer. Afirmar que a vida física e espiritual 
e a natureza são interdependentes significa apenas que a natureza se inter-
relaciona consigo mesma, já que o homem é uma parte da natureza. (MARX 
apud SILVA 2010, p. 54). 

Com isso, impulsionado pelo capitalismo, os padrões de relação entre homem 

e natureza apresentam modificações, ao passo que a lei do valor de troca começa a 

firmar suas bases e promover lucratividade através do trabalho em prol de uma 

acumulação excessiva. 

Neste sentido, será apresentado a seguir, a compreensão da questão 

ambiental no contexto marxista. 
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1.2. Marxismo e ecologia. 

Karl Marx, alemão, exilado na Inglaterra no século XIX, escreveu importantes 

obras que contribuíram para o desenvolvimento da teoria ecológica, da ciência e do 

materialismo, em particular o materialismo histórico dialético. 

Os pressupostos da teoria marxiana começaram a ser publicadas desde o 

século XIX, a partir das grandes transformações sociais e políticas advindas daquele 

período. Seus ensaios sobre ecologia, diferentemente do que muitos pensam 

promoveram, possibilitaram revoluções nas visões ecológicas do século XIX, bem 

como na atualidade. Visto que, as obras de Marx possuíam um compromisso com a 

revolução científica do século XIX através de um aprofundado entendimento 

filosófico da concepção histórico-materialista de natureza.  

No início de sua carreira filosófica, enquanto estudante universitário, Marx 

mergulhou na filosofia de Hegel1, após ter se desencantado e renunciado a poesia 

lírica e as filosofias de Kant2 e Fichte3. Porém, Marx não foi totalmente hegeliano, 

ainda considerava o dualismo entre o “é”, e o que “deveria ser” de Kant, e a 

distinção entre lógica e verdade e a intervenção do homem no mundo evolutivo da 

Filosofia de Fichte.  

Estudioso de muitos pensadores e filósofos, seus grandes influentes pode-se 

dizer que inicialmente foi à filosofia de Hegel e as doutrinas de Saint-Simon4. Sua 

primeira obra pode ser considerada uma tese de doutorado que falava da discussão 

comparativa das filosofias de Demócrito5 e Epicuro6, onde seu influenciador foi 

Bauer7. Porém, Marx não adotou integralmente as ideias de Feuerbach, nem as de 

Hegel. 

                                                             
1Filósofo alemão do final do século XVIII. Era idealista e condicionava história e filosofia. Sua corrente 

de pensamento, o hegelianismo se baseia na ideia principal de que a realidade é capaz de ser 
expressa em categorias reais. 
2Filósofo prussiano, também conhecido como último filósofo da era moderna. Utilizava o método 
crítico de análise reflexiva de estudo e criou o denominado relativismo transcendental. 
3Discípulo de Kant deu continuidade ao seu criticismo e também se interessou pela subjetividade e 

consciência. Fitche foi um filósofo alemão, e um dos criadores do idealismo alemão.  
4Filósofo e economista francês foi um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo 
utópico. Também é conhecido pela sua proximidade com obras religiosas, tendo estas lhe 
influenciado. 
5Considerado um filósofo pré-socrático, mesmo que erroneamente, pois foi contemporâneo de 

Sócrates. Demócrito foi discípulo e sucessor de Leucipo de Mileto.  
6Filósofo grego do período helenístico. Nasceu 341 a.C. Viveu no período da hegemonia macedônica, 
no império de Alexandre. 
7Filósofo, teólogo e historiador alemão. 



 
 

 

23 

As teorias de Marx são críticas e divergem com as de outros filósofos, como 

Darwin e sua concepção materialista evolucionista e a contemplativa de Epicuro. 

Marx rebateu os dois filósofos demonstrando que para estudar um organismo como 

a sociedade não se conseguiria apenas com a lei da evolução a partir de um 

idealismo, mas sim, transcendendo-o.  

Posteriormente, demonstrou que com os pensamentos específicos de 

Epicuro, no campo da física, e do livre-arbítrio, a alienação da humanidade em 

relação à natureza não conseguiria ser superada contemplativamente. Assim, seria 

preciso outro tipo de materialismo, o materialismo histórico prático de Marx, para 

transcender o de Darwin e o de Epicuro. 

Para se chegar ao entendimento da concepção materialista prática de Marx e 

na afirmação que este nunca deixou de ser ecológico, recorre-se brevemente aos 

filósofos que o inspiraram.  

Darwin, filósofo materialista evolucionista, seguidor do teólogo Willian Paley8, 

desenvolveu a teoria da evolução, a partir da seleção natural das espécies e suas 

transmutações. A luta pela existência dizia Darwin acontecia de forma aleatória, 

natural e constantemente. É algo inerente ao ser vivo que luta por alimentos e 

abrigo, ou seja, trava uma luta pela sobrevivência. 

John Duran, seguidor de Darwin diz que as noções darwinistas sobre a 

natureza e a natureza humana foi desenvolvida dentro de uma visão ampla de 

mundo, o que levou Darwin a um naturalismo que humanizava a natureza e 

naturalizava o homem.  

As teorias darwinianas foram contestadas no século XIX, pois segundo Foster 

(2005), Darwin não adotou as concepções teológicas do cristianismo tradicional, por 

ser uma visão ligada ao utilitarismo do século XVIII, natural-teológica e assim 

mecanicista, estática dissociada do progresso histórico. Darwin enfrentou resistência 

da Igreja Católica em aceitar a ideia da evolução natural. Para esta, apenas Deus 

criava as coisas, e estas eram imutáveis, a Igreja acreditava que a ciência e o 

materialismo eram ameaças às ordens divinas. Apenas com o surgimento da 

paleontologia, no início do século XIX, onde começaram a estudar as pré-

civilizações da história a partir do tempo geológico que as ideias de evolução 

entraram em um processo lento de evolução e aceitação.  

                                                             
8Teólogo e filósofo britânico. Autor da obra Analogia do Relojoeiro, Paley estudou as adaptações dos 

seres vivos. 



 
 

 

24 

Epicuro filósofo ateu, sob inspiração de obras de também gregos, Leucipo9 e 

Demócrito, pregava um materialismo contemplativo, que segundo George Panichas 

(In FOSTER, 2005, p. 60) “o importante para Epicuro era a contemplação do que 

podia materializar-se na existência humana e não num eterno além”. As ideias 

epicuristas também foram contestadas pela Igreja. Epicuro excluiu o cristianismo da 

sua tese materialista, para ele nada era criado pelo poder divino. 

Através dos pensamentos de Leucipo e Demócrito, Epicuro escreveu sobre o 

livre arbítrio de alguns átomos que criavam-se no acaso por uma indeterminação. 

Epicuro acreditava que servir a filosofia seria buscar a verdadeira liberdade. As 

contribuições de Epicuro no pensamento de Marx foram intensas, principalmente a 

oposição entre materialismo e idealismo.  

Ludwig Feuerbach, filósofo alemão e teologista humanista e Francis Bacon, 

filósofo e político, considerado o fundador da ciência moderna auxiliaram Marx a 

romper com filosofia hegeliana. Friedrich Hegel, filósofo alemão, foi um dos criadores 

do idealismo, que também exerceu grande influência em Marx, no início de sua 

carreira com as contribuições sobre a alienação dos homens no processo de 

trabalho. 

Marx para tentar desvencilhar-se das ideias de Hegel de dedução e idealismo, 

começou a estudar economia política. Queria o escritor aprofundar-se nos 

conhecimentos sociais e naturais até então estudados numa tentativa de 

desenvolver uma filosofia revolucionária que transcendesse a alienação da relação 

homem-trabalho-natureza. Que, posteriormente, ao seu engajamento concluiu que 

isso só ocorreria através de uma sociedade de produtores emancipados e 

associados e com liberdade humana e ecológica racional. 

Em Feuerbach e Bacon, Marx aproximou-se do reconhecimento que estes 

faziam da natureza, que ela não poderia ser concebida e estudada por 

pressupostos, antecipações, deduções, matematicismo. A natureza, como fonte de 

conhecimento histórico, só podia ser explicada a partir de si mesma. Rompendo 

Feuerbach com a essência da existência de Hegel, de que a natureza era abstração 

do pensamento alienado, a noção hegeliana era uma negação do mundo real, uma 

alienação da humanidade e da natureza, o que não permitia desenvolver a 

liberdade. Para Feuerbach, o mundo natural e material possuía relação com os 

                                                             
9Filósofo grego criador do atomismo e seguidor de Aristóteles. 



 
 

 

25 

seres humanos e com a natureza, ou seja, a realidade e as sensações que ela 

proporcionava estavam inseridas numa realidade vivida e sentida. Segundo Foster 

(2005), Feuerbach internaliza a essência interna e externa do homem, sendo 

explicado a partir dele que assim como o homem pertence à essência da natureza a 

natureza pertence à essência do homem.  

Feuerbach afirmava que o estudo da humanidade deveria ser realizado a 

partir do “homem real”, vivendo no mundo de base real e material. O divino era 

considerado um produto ilusório do real. Na filosofia de Feuerbach Deus é um ser 

inventado, e a religião deveria ser substituída pelo humanismo, com isso o amor se 

converteria ao homem e não a Deus. 

Hegel, ao contrário, considerava o real como uma emanação do divino. 

Pensava a evolução da humanidade em termos de uma divisão de Deus contra si 

mesmo. 

Essa relação homem-natureza na filosofia idealista como a de Hegel, seria 

impossível segundo Feuerbach. Para ele a ciência precisa estar vinculada na 

natureza, em uma filosofia prática. Porém a natureza pregada por Feuerbach 

juntamente com sua essência eram abstrações, mesmo em prol de um materialismo. 

O que o levou a desenvolver um também materialismo contemplativo, que só foi 

rompido em 1845, quando surge pela primeira vez a concepção materialista de 

história de Marx. 

Marx iniciou seus estudos com uma tese de doutorado. Como jovem seguidor 

do hegelianismo, nela exprimiu seus primeiros pensamentos sobre o conflito entre a 

filosofia idealista e o materialismo, mesmo embasado na teoria hegeliana. Marx tinha 

interesse pelo epicurismo, pelo iluminismo e materialismo. No entanto, foi criticado 

por sua postura confusa de querer falar de materialismo segundo os conceitos de 

Hegel e Epicuro. Segundo Foster (2005), essa tentativa de Marx em propor uma 

dialética epicurista em moldes hegelianos, levava a crer que ele estivesse destituído 

do seu próprio entendimento do assunto. 

Com o amadurecimento teórico-intelectual, em buscar outras fontes de 

estudos, principalmente a economia política, Marx percebeu o quanto as teses 

materialistas da dialética de Epicuro não fortaleciam e embasavam seus anseios. 

Desse modo, o pensador voltou a estudar a filosofia epicurista para demonstrar o 

que norteou a ascensão do materialismo, humanismo e individualismo tão 

repercutido no iluminismo nos séculos XVII e XVIII.  
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Epicuro, foi quem descobriu a alienação da natureza. Porém, sua filosofia era 

contemplativa, querendo assim Marx torná-la prática. Mesmo divergente com o 

epicurismo em alguns estudos, o mesmo aproveitou alguns de seus entendimentos 

como à essencialidade das coisas que desalienava a essência da aparência e a 

visão de materialismo antiteológica. O materialismo epicurista, segundo Marx, era 

mais político e prático que o de Feuerbach. 

Marx inicia as bases do que viria a ser sua concepção materialista de história, 

adotando como tema central a relação do homem com a terra. Foster (2005) 

evidência que Marx, a partir desse eixo consegue, romper com o materialismo 

contemplativo de Feuerbach. Como recurso, utilizou-se de críticas principalmente a 

Thomas Malthus10. 

A teoria malthusiana foi alvo de críticas de Marx, através da crítica à 

economia política de Engels. Marx difere de Malthus, que associava e defendia uma 

economia cristã, fundada numa teologia e aviltava fundir a teologia protestante, o 

naturalismo e a economia burguesa. Pessimista11, como a maioria dos teóricos do 

século XVIII, Malthus também era antistórico. Portanto Marx, conduziu sua teoria 

materialista naturalista, onde afirmava que a superpopulação era a causa da 

degradação da terra.  

Com o desenvolvimento dos seus estudos, Marx firma os alicerces do novo 

materialismo, do materialismo prático-histórico, que segundo ele “o objetivo do novo 

materialismo devia ser captar a importância da atividade prático-crítica, 

revolucionária”. (in FOSTER, 2005, p. 162). Em uma tentativa de romper com as 

teorias de que os objetos são para contemplação e não práticos, assumindo um trato 

ativo e naturalista das coisas. 

Para iniciar sua crítica da auto alienação do homem em relação à natureza, 

Marx utilizou a religiosidade que expressamente evidenciava essa relação de 

subordinação. Ele rejeitou o essencialismo e argumentou - segundo Foster (2005) - 

                                                             
10Economista estatístico britânico. Precursor da teoria do controle populacional, por isso considerado 
pai da demografia. 
11O pessimismo foi uma corrente contrária ao romantismo e de reação ao neoclassicismo. Conhecido 
como mal do século, é definido como “pessimismo extremo, em face do passado e do futuro, 
sensação de perda de suporte, apatia moral, melancolia difusa, tristeza, culto do mistério, do sonho, 
da inquietude mórbida, tédio irremissível, sem causa, sofrimento cósmico, ausência da alegria de 
viver, fantasia desmesurada, atração pelo infinito, “vago das paixões”, desencanto em face do 
cotidiano, desilusão amorosa, nostalgia, falta de sentimento vital, depressão profunda, abulia, 
resultando em males físicos, mentais ou imaginários que levam à morte precoce ou ao suicídio”.  
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que a essência humana não é uma abstração inerente a cada indivíduo 

isoladamente na realidade, e sim, é uma totalidade no conjunto das relações sociais.  

Ao contrário do antigo materialismo, o contemplativo, que possuía seu ápice 

numa contemplação isolada dos indivíduos na sociedade, ou seja, suas análises 

eram a sociedade civil isoladamente. O materialismo, naturalismo e humanismo 

histórico-prático de Marx fundou-se no estudo da sociedade humana, da sociedade 

associada e, posteriormente, no estudo da natureza num contexto de 

desenvolvimento histórico. O cerne de análise de Marx foi a “interação entre a 

humanidade a natureza, ou o que ele chamou de ‘metabolismo’ da humanidade com 

a natureza através da produção”. (FOSTER, 2005, p. 164) 

Outro fator impulsionante da teoria de Marx, além do conceito de 

metabolismo, foi a associação deste com o conceito de “falha”. Essa falha Marx 

agregava às análises da relação inconstante entre campo e cidade, entre os seres 

humanos e a terra, o que posteriormente viria a construir sua crítica à degradação 

ambientalista, base e pressupostos do pensamento ecológico dos dias de hoje. 

A concepção materialista de história de Marx com relação concomitante com 

a natureza constituía o domínio de história natural, o que proporcionava ver o 

desenvolvimento histórico da humanidade e a relação de alienada desta com a 

natureza. “A história natural e social representava processos de desenvolvimento 

transitórios; não havia essências eternas, formas divinas ou princípios teleológicos 

além deste mundo mortal”. (FOSTER, 2005, p. 164). Segundo Marx e Engels: 

A primeira premissa de toda história humana é, obviamente, a existência de 
indivíduos humanos vivos. Assim, o primeiro fato a ser estabelecido é a 
organização física destes indivíduos e a sua consequente relação com o resto 
da natureza. [...] O que eles são, portanto, coincide com a produção deles, 
tanto com o que eles produzem quanto como produzem. Daí, o que os 
indivíduos são depende das condições materiais da produção deles. (MARX; 
ENGELS apud FOSTER, 2005, p. 165.). 

Segundo Foster (2005), 

Marx e Engels partiram assim, de uma ontologia materialista ou realista, em 
que a natureza, o mundo material, era uma precondição da existência 
humana e a produção dos meios de subsistência uma precondição da vida 
humana em todas as suas múltiplas determinações, e, portanto, da sociedade 
humana. (FOSTER, 2005, p. 166.). 

A partir da concepção materialista de história, ainda segundo Foster (2005), 

Marx e Engels defendem que a natureza não pode ser reduzida à história humana 

nem pode ser dissociada da história e das atividades dos seres humanos. Ao passo 

que para se desenvolver a humanidade desenvolveu relações específicas com a 
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natureza, como a produção dos meios de produção que são essenciais na 

satisfação das necessidades de sobrevivência dos indivíduos. 

A concepção materialista de natureza e história marxiana embasou estudos 

de uma crítica social. Visto que Marx não concordava com as teorias de sua época 

em que as causas do aumento populacional, da natureza, da produção, reprodução 

e condições de sobrevivência dos seres humanos estivessem alienadas da história. 

Para o pensador, esses problemas estavam relacionados em si, histórica e 

teoricamente, pois são fatos variáveis de diferentes épocas e sociedades. E as 

respostas se encontravam na história da formação social de cada sociedade 

especificamente. 

Por isso, Marx criticou Malthus, por este recusar-se em reconhecer que os 

fatos por ele estudados estavam dentro da totalidade da sociedade e possuíam 

características distintas em suas variantes. Cometendo, conforme afirma Foster 

(2005), erros históricos e lógicos, pois não possuía embasamento das leis históricas 

e naturais. “[...] O homem malthusiano, abstraído do homem historicamente 

determinado, existe apenas na cabeça dele; daí também o método geométrico de 

reprodução correspondente a esse homem malthusiano”. (MARX apud FOSTER, 

2005, p. 204) 

Nessa corrida crítica às ideias malthusianas Marx estudou geografia e 

geologia que contribuíram para o entendimento do sistema de competição da 

sociedade burguesa, seu sistema de propriedade privada e separação entre campo 

e cidade. Sob influência de Abraham Werner12 e Karl Ritter13 sobre, 

respectivamente, tempo geológico e geografia histórica, Marx e Engels inspiraram-

se em suas teorias de transformação histórica que ocorriam na sociedade e na 

natureza em modo de sucessão e na abordagem teleológica de geografia para 

afirmar o poder da terra em transformar-se singular e variantemente com o 

desenvolvimento histórico humano, seu maior modificador.  

Foster (2005) revela que Marx e Engels insistiram numa ontologia materialista 

da origem da terra. Que segundo o mesmo autor, Marx entendeu o que Epicuro dizia 

                                                             
12Geólogo e mineralogista germânico é considerado o pai da geografia histórica, pois possibilitou a 
separação entre geologia e mineralogia em ciências distintas e passou a classificar os minerais 
sistematicamente. 
13Geógrafo e naturalista alemão, Ritter foi o descobridor do raio ultravioleta em 1801. Seus estudos 
são de grande importância para a moderna geografia humana e junto com o geógrafo e naturalista 
alemão Alexander von Humboldt, foi um dos precursores da geografia moderna. 
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sobre a terra e afirmava, “o nome de mãe foi dado à terra acertadamente, já que 

tudo nasce da terra”. (EPICURO in FOSTER, 2005, p. 172) 

Contraposto aos estudos da época, século XVIII e XIX, em que as filosofias 

sobre história e natureza não compreendiam os fatos históricos e eram postulados 

como naturalismo sentimental e espiritualista, Marx rebateu as ideias dos 

“verdadeiros socialistas”. Grupo de teóricos alemães que ensaiavam uma corrente 

intelectual sobre humanismo e naturalismo abstrato, com base na economia política, 

onde mistificavam a imagem da natureza e consequentemente da humanidade onde 

esta deveria ser reflexo da natureza, deixando de existir toda e qualquer relação de 

alienação entre homem e natureza. 

A partir dessa noção de socialismo abstraído Marx e Engels (in FOSTER, 

2005) rebatem o postulado pelos “verdadeiros socialistas” com sua teoria 

materialista de natureza que diz, 

A planta não “exige” da natureza todas as condições de existência [...] o 
estado das “folhas, brotos e frutos” depende em larga escala da “terra”, do 
“calor” e assim por diante, das condições climáticas e geológicas do seu 
crescimento. Muito ao contrário de “exigir” qualquer coisa, vê-se que a planta 
depende cabalmente das condições reais de existência. (MARX; ENGELS, 
apud FOSTER, 2005, p. 177). 

 Para Foster (2005), Marx e Engels ainda complementam que os “verdadeiros 

socialistas” são incapazes de distinguir entre os seres humanos naturais e sociais, 

bem como não compreendem que o trabalho através do qual a humanidade 

transforma a natureza e as suas relações sociais, é a essência do processo histórico 

humano. 

Os estudos de Marx de vários filósofos da época com a finalidade de 

enriquecimento e aprimoramento da sua teoria materialista foram muitos. 

Principalmente no que tange à concepção da alienação entre natureza e 

humanidade. 

Com o advento da revolução industrial, no século XVIII, ocorreram 

transformações significativas no cenário da vida cotidiana. Além da transição para os 

novos processos de produção, da manufatura para a indústria, as sociedades 

também experimentaram um novo tipo de progresso e crescimento econômico. 

Muitos deixaram o campo para ir morar na cidade. 

Foi a partir desse divisor de águas das características sociais que Marx 

centralizou-se em compreender a dissociação dos camponeses dos seus direitos à 

terra. Conforme Foster (2005), Marx diz que essa separação ocorrera devido à 
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crescente industrialização e intensificação da propriedade privada. Agravando a 

relação do homem com a natureza, que negligenciava e coibia qualquer forma de 

aproximação, seja para o recolhimento de madeira na floresta, seja para uso em 

sobrevivência. Vistas como violação, crime contra o monopólio das terras que 

tornaram privadas. 

A diferença entre capital e terra, entre ganho e renda da terra, e de ambos 
com o salário; [a distinção] entre a indústria e a agricultura, entre a 
propriedade privada imóvel e móvel é uma [diferença] ainda histórica. [...]. Na 
indústria etc., em oposição a propriedade fundiária imóvel, exprimi-se apenas 
o modo originário e a oposição na qual a indústria se formou a partir da 
agricultura. [...] A potência da indústria sobre seu contrário se revela no 
surgimento da agricultura como uma indústria real, ao passo que 
anteriormente ela deixava o principal trabalho ao solo (boden) e os escravos 
desse solo, mediante os quais este último se cultivava. Com a transformação 
do escravo em trabalhador livre, isto é, em um trabalhador pago a solo, o 
senhor da terra (Grundherr) em si (na sich) transformou-se em senhor de 
indústria (Industrieherr), em capitalista, uma transformação que se exerceu, 
em primeiro lugar, por intermédio do arrendário. (MARX, 2008, p.94). 

Marx (2008) se engaja no entendimento das consequências da alienação 

sobre o trabalho. De modo que as relações de produção sofreram modificações e 

com isso, a sobrevivência dos indivíduos passou a ser através da venda da sua 

força de trabalho nas indústrias das cidades. A partir disso, segundo Foster (2005), a 

retirada dos trabalhadores do campo, sua ida para a cidade, e as novas relações 

econômicas das propriedades privadas, não resultaram apenas da alienação sofrida, 

mas também de uma degradação econômica que distanciou a relação da 

humanidade com a natureza. 

Através do trabalho estranhado, exteriorizado, o trabalhador engendra, 
portanto, a relação de alguém estranho ao trabalho – do homem situado fora 
dele – com este trabalho. A relação do trabalhador com o trabalho engendra a 
relação do capitalista (ou como se queira nomear o senhor do trabalho) com o 
trabalho.  

A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência 
necessária do trabalho exteriorizado, da relação externa (äusserlichen) do 
trabalhador com a natureza e consigo mesmo.  

A propriedade privada resulta, portanto, por análise, do conceito de trabalho 
exteriorizado, isto é, de homem exteriorizado, de trabalho estranhado, de vida 
estranhada, de homem estranhado. (MARX, 2008, p. 87). 

A alienação sofrida, inicialmente pela perda da terra e em seguida pela sua 

liberdade de trabalho, afirma Marx (2008), não está apenas relacionada em si com 

as transformações históricas, mas também possui relação com a natureza tanto 

interna quanto externamente, sendo realizado intrinsecamente um movimento cíclico 

de alienação: trabalhador – objeto do trabalho do trabalhador – o processo de 

trabalho – a espécie humana – a relação homem-natureza. Foster (2005, p. 107) 
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afirma que Marx “sempre tratou a natureza na medida em que ela entrava 

diretamente na história do homem através da produção, como uma extensão do 

corpo humano (isto é, “o corpo inorgânico” da humanidade)”.  

A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela 
mesma não é o corpo humano. O homem vive da natureza significa: a 
natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo 
para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada 
com a natureza não tem outro sentido se não que a natureza está 
interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. 
(MARX, 2008, p. 84). 

Essa relação do homem com a natureza através das relações e meios de 

produção faz com que os seres humanos em sociedade produzam sua própria 

historicidade, na medida em que transformando a natureza, transformam a si 

mesmo. Por isso, afirma Marx (in FOSTER, 2005) existir uma relação intrínseca 

entre homem, natureza e sua totalidade, o que fez emergir suas críticas, pois nada é 

anti-histórico, tudo contém relação histórica em si e com o seu contexto. Erra quem 

afirma que nada vem do nada, ou abstrai algum fato sem contextualizá-lo. Foster 

(2005, p. 113) adverte: “na visão de Marx, acompanhado de Feuerbach, é essencial 

postular a essência de um mundo objetivo e de seres humanos objetivos, isto é, um 

naturalismo e realismo genuíno”. “[...] Um ser que não tenha a sua natureza fora de 

si mesmo não é um ser natural e não desempenha nenhum papel no sistema da 

natureza”. 

Junto a isto, Marx (in FOSTER, 2005) evidencia o seu materialismo naturalista 

e afirma suas características ontológicas de conexão entre história natural e 

humana, demonstrando seu conhecimento ecológico. Foster (2005), por sua vez, 

complementa que segundo a concepção marxista, só quando a ciência partir da 

natureza ela se tornará uma ciência real, bem como a história, provando que Marx 

não deixou de se preocupar e estudar a natureza e seus conceitos ecológicos. 

Para chegar a tal concepção firmada de materialismo prático humano-natural, 

além dos autores filósofos já citados, Marx recorreu às teorias mecanicistas de 

Proudhon14, o que ao mesmo tempo contribuiu e lhe acarretou várias críticas. 

De Proudhon Marx aproveitou todo seu entendimento sobre a relação entre 

trabalho e propriedade privada. Pois Proudhon havia investigado esta relação com 

base na economia política, dando suporte para que esta viesse a ter uma ciência 

real. Porém, mesmo divergindo com Proudhon em alguns fatores, como no 

                                                             
14Publicista, economista e sociólogo francês, ideólogo da pequena burguesia. Um dos fundadores do 
anarquismo. 
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entendimento do antagonismo entre proletariado e sociedade residir apenas na 

divisão do trabalho e por Proudhon adotar base teológica e mitológica de criação da 

sociedade, Marx o estudou apenas por sua contribuição aprofundada da fonte da 

relação econômica, o que mais tarde tornou seu conceito de trabalho, capital e 

alienação. 

Para Marx, Proudhon seguia as tendências filosóficas da época, as quais 

eram anti-históricas, não reconhecendo o valor histórico das relações humanas com 

a natureza. Ou seja, segundo Foster (2005), os homens são atores e autores da sua 

própria história e dela com a transformação da natureza. O que levou Proudhon a 

um prometeísmo, fator este que Marx vai ser acusado de seguir. Porém Marx não 

segue. Ele rebate e critica essa visão de ignorar toda a historicidade e 

desenvolvimento da história nas diferentes especificidades de sociedade. Sendo 

assim, Marx foi um crítico prometéico e não um adorador dessa filosofia. Segundo 

Foster (2005), 

Marx foi particularmente crítico do prometeísmo mecanicista de Proudhon, da 
sua derivação do maquinário diretamente da divisão do trabalho – e do 
tratamento disto como formulação de um “objetivo providencial”. O “novo 
Prometeu” de Proudhon é uma imagem semelhante a um deus que esconde 
a visão puramente metafísica do maquinário oferecida por Proudhon, que o 
destaca das relações sociais de produção e exploração e vê segundo a sua 
própria lógica tecnológica. [...] “M. Proudhon entendeu tão pouco o problema 
da divisão do trabalho”, escreveu Marx, [...] “que jamais chega a mencionar a 
separação de cidade e campo”. [...] Para Marx, a abordagem fetichista de 
Proudhon ao maquinário, que lhe confere um caráter “prometéico” reificado 
descarta as suas condições e origens históricas, produz apenas uma teologia 
falsa, mecanicista, característica da pior ideologia industrial burguesa. 
(FOSTER, 2005, p. 186). 

James Anderson15 foi outro teórico em que se baseou Marx, para, além de 

criticar Thomas Malthus, entender o processo de degradação que ocorrera com o 

solo. Pois Anderson compreendia os fatos históricos da fertilidade e, a priori, o 

declínio dessa fertilidade do solo, que contribuía para um declínio da produtividade e 

dos investimentos de recuperação dessa terra. O que possibilitou Marx abordar 

crítica e historicamente a questão agrícola capitalista pós-revoluções. 

Entretanto, Foster (2005) ressalta que, enquanto David Ricardo e Thomas 

Malthus tentavam explicar aistoricamente o crescimento populacional e dos 

alimentos, Anderson insistia no arrendamento dos solos de forma racional e 

sustentável, tanto dos solos férteis quanto daqueles que podiam tornar-se férteis. 

                                                             
15Historiador e membro da Sociedade Filosófica de Edimburgo. Foi um dos influentes de Karl Marx, 

Thomas Malthus e David Ricardo com sua teoria sobre o solo. 
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Sendo fonte de inspiração e conhecimento de Marx, para uma futura crítica 

ecológica. 

E foi o que fizera Marx abordar mais sobre e tema. Com isso, chegou às 

teorias de Justus Von Liebig16, que vinham ao encontro de seus pensamentos. Marx 

acreditava nas afirmações de Justus sobre os problemas de esgotamento do 

solo/terras que eram impossíveis mensurar, pois suas causas eram desconhecidas 

de qualquer economista político que insistia em quantificar. 

Esses pressupostos levaram à compreensão das revoluções agrícolas que 

são três segundo Foster (2005): a primeira revolução que ocorreu em séculos 

passados, ligada aos cercados, a centralidade dos mercados e as mudanças 

técnicas na agricultura; a segunda foi uma revolução breve, que aconteceu pelo 

crescimento da indústria de fertilizantes e pelo desenvolvimento da química dos 

solos; e a terceira ocorrida e sentida na contemporaneidade, ocorrida no século XX, 

modificou as bases manuais da agricultura, substituindo a tração animal pela tração 

mecânica e tecnológica. 

Liebig, viveu no século XIX, como Marx e também presenciou a segunda 

revolução agrícola. Ao escrever sobre o solo, sua exaustão e recuperação, Liebig 

tornou-se um dos mais influentes desse assunto, pois foi crítico dos avanços 

tecnológicos da agricultura e das ciências do solo. Segundo ele, estava valendo para 

a época e para futuras sociedades a lei do mínimo17, o que foi o ápice para o 

convencimento de Marx de que a natureza da agricultura é insustentável e que seu 

maior transformador é o homem.  

Desse modo, as contribuições de Liebig, em contraposição à destruição dos 

solos, reafirmavam o que Marx precisava para sua concepção crítica ecológica. 

Logo, estes entendiam que não se retira da natureza o que não se pode devolver. 

Conforme George Waring18: 

[...] O trabalho empregado em roubar da terra o seu estoque capital de 
matéria fertilizante é pior do que o trabalho jogado fora. Neste último caso, 
trata-se de uma perda para a geração presente; no anterior, torna-se uma 
herança de pobreza para os nossos sucessores. O homem não passa de um 
inquilino do solo e é culpado de um crime quando reduz o seu valor para 

                                                             
16Cientista e professor de química do século XIX. Foi o precursor de experimentos que deram origem 
a fertilizantes químicos, sabão, explosivos e alimentos desidratados. 
17Princípio da Ciência Agrária, essa lei afirma que o crescimento das plantas é controlado pelo fator 
limitado, no caso aqui o solo, e não pelos recursos disponíveis, os adubos, fertilizantes, fortificantes 
da terra. Teoria de Justus Von Liebig. 
18Engenheiro sanitarista e defensor do saneamento básico. 
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outros inquilinos que venham depois dele. (WARING apud FOSTER, 2005, p. 
216). 

Profundamente influenciado pelos conceitos de espoliação do solo de Liebig, 

Marx inicia sua crítica à exploração capitalista do solo, que para ele, essa 

exploração empobrecia não só o solo das terras produtivas capitalistas, como 

também o trabalhador. Marx (in FOSTER, 2005) postulou sobre isso, que tanto se 

rouba do trabalhador da terra quanto do solo, o que levava apenas ao progresso da 

indústria capitalista e o declínio daqueles dois. Com essa bagagem teórica, Marx (in 

FOSTER, 2005) vislumbra o conceito de falha na interação entre o homem e a terra. 

O conceito este de falha metabólica do processo de trabalho entre homem-natureza 

através do trabalho, segundo ele, vem a se tornar falho por ser de interesses 

distintos, do trabalhador pela sobrevivência e o proprietário dos meios de produção 

do lucro. 

Nessa teoria de falha metabólica, Marx (in FOSTER, 2005) evidenciou a 

noção de que esse metabolismo, homem-natureza-trabalho, englobado pelo 

complexo processo de trabalho, viabiliza as interações necessárias à existência 

humana e ao crescimento. O que levou Marx (1890) ao entendimento de alienação 

do homem dentro do sistema capitalista de produção. Ao passo que se o homem 

não possui os meios de produção, cabe a ele apenas vender sua força de trabalho. 

Destituindo assim os indivíduos trabalhadores de qualquer forma de progresso, e de 

condições precárias de subsistência. 

[...] a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado, 
enquanto for e por ser oferecida ou vendida como mercadoria pelo seu 
próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho. Afim de que 
seu possuidor a venda como mercadoria, é mister que ele possa dispor dela, 
que seja proprietário livre de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele 
e o possuidor do dinheiro encontram-se no mercado e entram em relação um 
com o outro como possuidores de mercadorias, dotados de igual condição, 
diferenciando-se apenas por um ser o vendedor e o outro comprador, sendo 
ambos juridicamente pessoas iguais. A continuidade dessa relação exige que 
o possuidor da força de trabalho venda-a sempre por tempo determinado, 
pois, se a vende de uma vez por todas, vender-se-á a si mesmo, transformar-
se-á de homem livre em escravo, de um vendedor de mercadoria em 
mercadoria. Tem sempre de manter sua força de trabalho como sua 
propriedade, sua própria mercadoria, o que só consegue, se a ceder ao 
comprador apenas provisoriamente, por determinado prazo, alienando-a sem 
renunciar à sua propriedade sobre ela. (MARX, 1984, p. 187-188). 

A concepção de falha metabólica de Marx (in FOSTER, 2005) está associada 

com o antagonismo na divisão do trabalho, da divisão entre campo e cidade e na 

divisão entre detentores e destituídos dos meios de produção. Fatores estes que 
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evidenciavam a tomada dos solos dos trabalhadores para sustentação da crescente 

industrialização. 

Ao discutir sobre a falha metabólica que desencadeia uma insustentabilidade 

ecológica nos padrões capitalista econômico e social, segundo Marx (in FOSTER, 

2005), poderia ser sustentável se ocorresse uma transformação social em moldes 

racionais com produtores associados.  

Pelos estudos de Löwy (2005), os textos de Marx, 

[...] colocam em evidência a contradição entre a lógica imediatista do capital e 
a possibilidade de uma agricultura “racional” fundada sobre uma 
temporalidade muito mais longa e numa perspectiva durável e intergeracional 
que respeita o meio ambiente. (LÖWY, 2005, p. 31). 

A sociedade de produtores associados, conforme apontamentos de Marx 

(1848), seria uma sociedade onde todos pudessem ter uma relação harmônica com 

a terra e conseguiriam usá-la para a sobrevivência, de modo não existir divisão do 

trabalho nem exploração e expropriação do trabalhador.  

Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e seus 
antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento 
de cada um é a associação de livre desenvolvimento de todos. (MARX, 1848, 
p. 77).  

Para essa sociedade se firmar, a perspectiva de Marx pautava-se segundo 

Netto (2011, p.161) em “uma ordem social que vá além dos limites do comando do 

capital”, uma sociedade socialista/comunista, que conforme Marx e Engles, seria um 

processo de desenvolvimento árduo por ter como objetivo a superação, destituição e 

transformação do capitalismo, da alienação humana da terra, seu processo e divisão 

do trabalho, do trabalho assalariado. Para então um sistema social de produtores 

associados conseguir se consolidar. Netto (2011) descreve que essa organização 

social comunista: 

Trata-se aqui daquela organização social em que, suprimida a propriedade 
privada dos meios fundamentais de produção, assegure-se que o livre 
desenvolvimento da personalidade de cada um seja a condição do livre 
desenvolvimento da personalidade de todos – venha a substituir a ordem do 
capital. (NETTO, 2011, p. 161). 

Löwy (2005) explica o objetivo de Marx em transcender a sociedade 

capitalista, 

O objetivo do socialismo, explica Marx, não é produzir uma quantidade infinita 
de bens, mas sim, reduzir a jornada de trabalho, dar ao trabalhador tempo 
livre para participar da vida política, estudar, jogar, amar. Portanto, Marx 
fornece as armas para uma crítica radical do produtivismo e, notadamente, do 
produtivismo capitalista. (LÖWY, 2005, p. 4). 

Portanto, os pressupostos da ecologia marxiana estão vinculados ao seu 

modo de analisar a sociedade e como esta se desenvolveu entre os séculos XVII e 



 
 

 

36 

XIX, com o despontar da ciência e do materialismo, principalmente sua concepção 

de materialismo histórico-dialético. Marx (in FOSTER, 2005) demonstra sua postura 

ecológica através de todo seu arcabouço teórico e sustenta que o capitalismo é sim 

um dos maiores destruidores da natureza e que existe uma interação metabólica 

intrínseca entre o homem e a natureza, avesso a muitos seguidores do pensamento 

“verde”, que ao defender o sistema capitalista estão proporcionando que este 

espolie mais. Assim, a relação homem-natureza através do trabalho no sistema 

capitalista faz surgir uma falha, que nas palavras de Marx (in FOSTER, 2005) é uma 

“falha metabólica”, ou seja, o capitalismo instala o cercamento dos campos e se 

apropria das propriedades que se tornam privadas, o que faz ocorrer a separação do 

trabalhador rural da terra, que em seguida o força a vender sua força de trabalho 

nas cidades, instaurando a divisão do trabalho e a alienação do trabalhador que 

deixa de ser livre.  

A natureza humana é em si transformada com a evolução da sociedade 
humana; amizade e sociabilidade são um produto de pactos sociais que 
emergem no processo de satisfação dos meios materiais de subsistência. 
(FOSTER, 2005, p. 61-62). 

Desse modo, Marx (1984) afirma que a relação pura, bucólica, simples e 

predatória que o homem tinha com a natureza passa a ser alienada de exploração e 

lucrativa. Por conseguinte, essa relação paradoxal implantada pelo capitalismo só 

será rompida com a superação do mesmo, complementa. 

Porém os estudos de Marx foram questionados e criticados por alguns 

autores sendo apontados como não ambientais, e para fins de entendimentos, o 

item a seguir abordará sobre as críticas recebidas pelo mesmo. 

 

1.2.1. As críticas à ecologia de Marx. 

Marx, filósofo revolucionário – por sua postura materialista histórica dialética 

da sociedade humana em relação intrínseca com a natureza envolta numa história 

social da práxis – recebeu inúmeras críticas por não ter sido ecológico. O que gerou 

interpretações divergentes com seus pressupostos teóricos. 

A posição de Marx em relação à ecologia é incontestável, quando este se 

propõe a defender um materialismo histórico-dialético prático entre a relação do 

homem com a natureza; onde quer demonstrar que a interação entre os seres 

humanos e o ambiente natural sempre ocorreu e de forma harmoniosa, sem 
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exploração e destrutividade de ambas as partes. Como também é afirmado por 

Engels (1876), complementando o raciocínio de Marx. 

Os animais, como já indicamos de passagem, também modificam com sua 
atividade a natureza exterior, embora não no mesmo grau que o homem; e 
essas modificações provocadas por eles no meio ambiente repercutem, como 
vimos, em seus causadores, modificando-os por sua vez. Nada ocorre na 
natureza em forma isolada. Cada fenômeno afeta a outro, e é por seu turno 
influenciado por este; e é em geral o esquecimento desse movimento e dessa 
interação universal o que Impede a nossos naturalistas perceber com clareza 
as coisas mais simples. (ENGELS, 1876, p. 11). 

A propósito, Marx (1848) defendia uma sociedade de livres produtores, não 

uma sociedade de desordenado crescimento, com exploração, limitação e alienação 

do trabalho do homem e dos recursos naturais. 

Conforme John Belllamy Foster (2005), Marx foi e ainda continua sendo 

apontado e criticado como pensador antiecológico, produtivista, antropocêntrico e 

desinteressado pela natureza. Segundo esse autor, a concepção materialista de 

história de Marx sempre esteve baseada nas relações do homem com a natureza. 

Logo, esse tipo de relação prática, afirma que Marx é materialista prático. O que não 

desviou o mesmo de estudar e entender os outros dois tipos de materialismo, que 

segundo ele, os três materialismos – ontológico, epistemológico e prático19 – 

formavam uma correlação em busca da ciência.  

É curioso que os mesmos ambientalistas que hoje buscam uma relação mais 
harmônica com o meio ambiente são aqueles que acusam Marx de 
desinteresse pela natureza. Esse desacordo reflete um desconhecimento da 
teoria marxista. O interesse de Marx em desvelar as formas de ruptura do 
metabolismo com a natureza, e as peculiares modalidades que adquire essa 
ruptura com o sistema capitalista tem um objetivo “semelhante” – com toda a 
distância que se possa atribuir ao termo – ao de nossos ambientalistas 
contemporâneos: conquistar uma nova sociedade que restabeleça os laços 
com a natureza externa. (FOLADORI, 2001, p. 107). 

Na época, século XVIII-XIX quando Marx propôs-se a escrever sobre a 

interação existente dos seres humanos com a natureza, além de todas as críticas 

por não ter sido ecológico, Marx ainda fora apontado como mais um filósofo do 

materialismo mecânico. Foster (2005) afirma que o geógrafo Massimo Quaini rebate 

as evidências da época e esclarece - ao dizer que Marx denunciou a espoliação da 

natureza antes do nascimento de uma moderna consciência ecológica burguesa. O 

que ao mesmo tempo esteve sempre em consonância com a noção de Marx sobre a 

                                                             
19Materialismo Ontológico: afirma a dependência do ser social em relação ao biológico (físico);  

Materialismo Epistemológico: afirma que a existência ocorre de forma independente; 
Materialismo Prático: afirma que o homem exerce papel transformador na reprodução e 
transformação das forças sociais. 
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alienação e exploração do trabalho humano que se relacionava a uma compreensão 

da alienação dos homens em relação à natureza. 

Todas essas evidências, de acusação, apontamentos e críticas levavam Marx 

a ser um filósofo avesso à ecologia. Mas seus estudos devidamente interpretados 

demonstravam o contrário. Em Marx (1890) residia a preocupação com a ação 

devastadora da sociedade burguesa - pós-revolução industrial - em busca de 

matérias-primas para produção em massa. O mesmo relatava em seus estudos, 

Manuscritos Econômicos Filosóficos, O Capital, A Ideologia Alemã, O Manifesto 

Comunista, entre outros, os absurdos que presenciava na época, como atitudes 

avassaladoras contra a natureza e o meio ambiente. Por isso, associava o homem, o 

trabalho e a natureza, numa relação consubstancialmente engendrada para uma 

mesma finalidade. 

Todavia, os críticos de Marx não o pouparam. Mesmo após constatações de 

que seus estudos levavam a uma compreensão da relação inerente do homem com 

a natureza através do trabalho, e com isso a destruição do ambiente natural em 

moldes capitalistas, os críticos de Marx continuaram a argumentar e alegar por 

outras vias que ele não era e nem nunca havia sido ecológico. 

As afirmações que os críticos utilizavam e ainda utilizam para acusar Marx 

são, segundo Foster (2005), que aquele se desviou do assunto principal da sua 

obra, ocorrendo um “aparte iluminador”, o que leva os críticos a crerem que Marx 

teve “insights ecológicos” que surgiam de modo aleatório sem fundamentos e 

associação com sua crítica inicial da alienação; que Marx não possuía base 

científica para fazer análises ecológicas, e que por isso adotou uma visão 

prometéica de natureza; Marx, como outros pensadores de sua época, afirmam os 

críticos, estava concernente à burguesia dominante e à sua tecnologia capitalista, a 

qual resolveria os problemas ecológicos. Ainda em Foster (2005), segundo os 

sociólogos britânicos Michael Redclift e Graham Woodggate, Marx teria sugerido 

que as interações humanas com o meio ambiente natural, embora sociais, eram 

também ambíguas e imutáveis, comuns a cada fase da existência social. 

A partir dos desdobramentos dessas censuras, principalmente com a 

divulgação do Manifesto Comunista, em 1848, Marx foi ainda mais criticado com 

uma interpretação que persiste e pode ser considerada a de maior proporção: de ser 

prometéico.  
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Essa visão deriva em maior intensidade posteriormente ao lançamento do 

Manifesto Comunista, onde Marx expressa sua visão crítica sobre o malthusianismo 

e ao prometeísmo mecanicista de Proudhon, o qual Marx é acusado 

implacavelmente de seguir.  

Segundo os socialistas Ted Benton e Michel Lowy, Marx adotou uma visão da 

história prometéica produtivista, o que o levou a um ajustamento a partir dessa 

concepção prometéica de que o desenvolvimento das forças produtivas ameaça o 

equilíbrio ecológico. Já o professor Victor Ferkiss e o sociólogo Antony Giddens, 

defendem que Marx é antiecológico por sempre se posicionar perante o mundo de 

forma conservadora prometéica e vangloriosa pela conquista humana sobre a 

natureza. Como referenciou o ambientalista pós-modernista Wade Sikorski (apud 

FOSTER, 2005, p. 191), que “Marx foi um dos adoradores mais devotos da máquina 

da nossa era”. Em conformidade às esses julgamentos, o modernista John Clark, 

defende segundo Foster (2005, p. 190) que “o homem prometéico de Marx é um ser 

que não está à vontade na natureza, que não vê a terra como ‘morada’ da ecologia”. 

Outro fato que culminou na definição antiecológica para Marx e Engels, foi 

que estes utilizaram a expressão “idiotia” rural para designar o antagonismo do 

trabalho no campo e na cidade. Afinal, para eles essa expressão significa de modo 

singular, “um cidadão que foi excluído da vida pública”20, e com isso se aproximava 

da realidade debatida no Manifesto Comunista. Uma realidade de trabalhadores 

explorados e alienados de sua liberdade, que para Marx e Engels só podia ser 

transcendida se o modo de produção capitalista fosse superado. Com isso, observou 

Marx e Engels, 

Que a divisão entre campo e cidade era “a divisão mais importante do 
trabalho material e mental”: uma forma de “sujeição que torna um homem um 
animal restrito à cidade, o outro um animal restrito ao campo”, e que serve 
para excluir a população rural de “todo intercurso mundial e, 
consequentemente, de toda a cultura”. (MARX; ENGELS in FOSTER 2005, p. 
193). 

Marx e Engels, através do Manifesto Comunista (1848) e em outros escritos, 

superaram o antagonismo entre campo e cidade com a natureza alienada da 

sociedade burguesa, propondo - segundo Foster (2005) - uma dispersão equitativa 

da população pelo país, e a superação da separação desses dois espaços; jamais 

uma retirada unilateral dos camponeses de suas terras como pregava as ideias 

                                                             
20 FOSTER, J. B. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005. 
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malthusianas. Segundo Marx (1984), tal proposta ocorreria se combinasse a 

agricultura com a indústria manufatureira, ou seja, a culminância do que viria a ser o 

metabolismo humano com a natureza.  

Löwy (2004) aponta desmiuçado o entendimento que Marx e Engels faziam 

sobre os declives da relação homem-natureza. Segundo esse autor (2004, p. 97), 

“depois do esgotamento do solo, o outro exemplo de catástrofe ecológica sugerido 

pelos textos de Marx e Engels [...] é da destruição das florestas”. Estritamente ligada 

a uma passagem de Engels em a Dialética da Natureza, sobre as florestas cubanas. 

A partir dessas proposições, Marx e Engels podem ser considerados como 

filósofos não utópicos como muitos socialistas do século, pois eles salientaram de 

modo coerente, sem fantasias, que para se transcender e superar a sociedade 

dividida entre campo e cidade seria preciso à união e o fortalecimento do 

proletariado que exerceria papel fundamental e protagonista nessa luta contra a 

alienação e exploração da natureza. Numa tentativa de criar uma sociedade com 

produtores associados através da sua concepção materialista de história e de 

natureza. Essa foi à postura ecológica de Marx, segundo Foster (2005), presente no 

âmago da sua teoria da interação metabólica da natureza com a sociedade. Que 

suscitou em mais uma crítica, pois alguns estudiosos alegam que tanto Marx quanto 

Engels foram insuficientes nas críticas que fizeram contra as contradições 

ecológicas da produção burguesa. O que Foster (2005) afirma sob essa perspectiva 

que Marx e Engels deixaram a questão da sustentabilidade em aberto, ou seja, não 

falaram dela explicitamente no Manifesto Comunista. 

A questão da sustentabilidade, em Marx, ainda culminou em mais um 

incorreto entendimento das suas ideias. Pois alguns críticos afirmam uma negação 

da natureza por parte de Marx (1984), quando este escreveu sobre sua teoria 

trabalhista de valor, alegando os críticos que Marx assegurava que a natureza e os 

valores dela derivados eram um “dom gratuito ao capital”. Ao mesmo tempo em que 

o acusam de otimismo e idolatria às forças de produção do capitalismo e das 

condições que este venha a proporcionar para a futura sociedade pós-capitalista. 

Críticas totalmente em discordância com o defendido por Marx, o que mais uma vez 

prova que quem critica e/ou criticava Marx, não havia entendido sua abordagem da 

insustentabilidade do capital e nem sua teoria tão bem específica da economia 

política. 
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Marx (1984) se coloca mais abertamente como sustentador da ecologia e 

contra os entraves emergentes que a sociedade burguesa capitalista travava com a 

natureza na sua teoria do metabolismo e da falha metabólica entre homem e 

natureza. O mesmo em O Capital (1984) define o processo de trabalho entre o 

homem e natureza como um processo de interação, descoberta, mediação e 

regulação do homem com ele mesmo e com a natureza. 

O processo de trabalho, que descrevemos em seus elementos simples e 
abstratos, é atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de apropriar 
os elementos naturais as necessidades humanas; é condição necessária do 
intercâmbio material entre o homem e a Natureza; é condição natural eterna 
da vida humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, 
sendo antes comum a todas as formas sociais. Não foi por isso necessário 
tratar do trabalhador em suas relações com outros trabalhadores. Bastaram o 
homem e seu trabalho, de um lado, a Natureza e seus elementos materiais, 
do outro. (MARX, 1984, p. 208). 

Nesse sentido, pode-se dizer que muitas das críticas recebidas por Marx 

foram críticas isoladas de fatos isolados, voltadas impreterivelmente para o conteúdo 

do Manifesto Comunista de 1848. Que, implicitamente, continha a compreensão da 

concepção materialista de natureza e de história, bem como a perspectiva ecológica 

marxista oposta as ideias prometeicas, porém não interpretadas corretamente. 

Todavia, mesmo possuindo o Manifesto Comunista diferenciadas 

interpretações, como bem defende Reiner Grundmann e Jean Paul Sartre, Marx 

apenas referiu-se ao modelo prometeico para denominar a natureza, e não para ser 

o alicerce de sua teoria. A propósito, Marx estudou Proudhon que a priori o ajudou 

na compreensão de propriedade privada, trabalho e terra. O que a posteriori Marx 

viera a discordar e criticar haja vista que Proudhon não relaciona o desenvolvimento 

das relações sociais com os fatos históricos.  

Desse modo, essas críticas demonstram que os autores citados e todos os 

outros que criticam Marx, não entenderam sua teoria interpretando-a erroneamente 

aproximando-o de Proudhon, como se Marx, um materialista histórico prático 

dialético fosse se basear mítico e religiosamente nos fatos para descrever o 

desenvolvimento da sociedade, da modernidade, da economia política e suas 

relações com a natureza. Ao passo que o “Prometeu” de Marx não foi realmente 

entendido, uma figura mítica revolucionária para transcender a sociedade de 

classes. 

Foster (2005), afirma que o real sentido da crítica prometeica à Marx é a de 

que, 
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A acusação de prometeísmo é assim, um modo circular de rotular a obra de 
Marx e o marxismo como um todo, como uma versão extrema do 
modernismo, mais fácil de condenar neste respeito do que o próprio 
liberalismo. (FOSTER, 2005, p. 191). 

Assim, as críticas feitas a Marx, ainda segundo Foster (2005), podem ser 

compreendidas pelo não reconhecimento da natureza fundamental da interação 

entre os seres humanos e o seu meio ambiente, sendo com isso uma crítica 

reducionista, em que a questão ecológica reduz-se a apenas a uma questão de 

valores defendidos e disseminados em um determinado período histórico. 

 

1.2.2. As análises marxistas sobre o metabolismo homem-natureza. 

Ao longo de toda sua trajetória em busca do conhecimento, Marx insistiu em 

entender o metabolismo social e o dualismo presente na relação homem-natureza. 

Para isso, voltou-se à base de seu materialismo histórico prático dialético, para 

demonstrar como o sistema capitalista e suas relações ideológicas, de poder, 

dominação, exploração e alienação do homem em tempos modernos, pós-

revoluções21, levou à degradação horrenda da natureza com o desenvolvimento das 

sociedades industriais. 

Por metabolismo social, Marx (1984) entende que este constitui o processo 

recíproco em que a sociedade humana transforma a natureza externa e ao mesmo 

tempo em que fazê-lo transforma sua natureza interna. Essa ação de transformar a 

natureza externa é o processo de trabalho, enquanto que as ações sobre a natureza 

interna são as relações sociais de produção. 

Na medida em que o processo de troca transfira mercadorias da mão em que 
elas são não-valores de uso para a mão em que elas são valores de uso, ele 
é metabolismo social. O produto de uma modalidade útil de trabalho substitui 
o da outra. Uma vez tendo alcançado o lugar em que serve de valor de uso, a 
mercadoria cai da esfera de intercâmbio das mercadorias na esfera do 
consumo. Apenas a primeira é que nos interessa aqui. Temos, por isso, de 
observar o processo inteiro segundo o aspecto formal, portanto somente a 
mudança de forma ou a metamorfose das mercadorias, a qual media o 
metabolismo social. (MARX, 1996, p. 227-228). 

As contribuições marxistas de análises do funcionamento do metabolismo 

entre seres humanos e natureza, inicialmente, abordam a categoria trabalho, que no 

sistema capitalista de produção apontam para uma essência conflituosa, de modo 

que o trabalhador se vê alienado de si mesmo, do produto e de todo o processo de 

trabalho que ele participa. Tal relação advém com a emergência do capitalismo, que 

                                                             
21Principalmente pós-revolução industrial, a partir de 1760. 
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paulatinamente transformou e designou novas formas de produzir e pensar, 

tornando sua ideologia dominante. 

Para Marx, segundo Foster (2005), a compreensão da interação metabólica 

entre homem e natureza ocorre através dos fatos históricos envoltos dentro do 

processo de trabalho. Marx, em todas suas concepções se baseia na historicidade. 

Para ele nada vem do nada, tudo se explica, tudo possui uma histórica, e é através 

dela que entendemos todos os fatos, acontecimentos, desenvolvimentos e 

construções existentes.  

Conhecemos apenas uma ciência, a ciência da história. A história pode ser 
examinada de dois lados, dividida em história da natureza e história dos 
homens. Os dois lados não podem, no entanto, ser separados; enquanto 
existirem homens, história da natureza e história dos homens se 
condicionarão reciprocamente. (MARX; ENGELS, 2001, p. 107).22 

A ideia de metabolismo de Marx (in Foster 2005) surgiu a partir dos estudos 

que sobre os corpos orgânicos e inorgânicos, homem e natureza, para então 

desenvolver sua teoria materialista. Segundo Marx (in Foster 2005), a natureza é o 

corpo inorgânico do homem, pois o homem vive da natureza, com o qual tem de se 

manter em intercâmbio para não morrer, ou seja, a vida física e espiritual do homem 

está relacionada com a natureza, já que são interdependentes e o homem é uma 

parte da natureza.  

Para chegar a essa conclusão, Marx estudou vários teóricos de sua época, 

como Darwin. Este contribuiu com sua teoria da evolução, já mencionada, sobre a 

luta pela existência que acontecia de forma aleatória, natural e constantemente, 

sendo algo inerente ao ser vivo que luta por alimentos e abrigo, ou seja, trava uma 

luta para sua sobrevivência. Desse modo, em Foster (2005) verifica-se que Marx 

admite que a teoria de Darwin contribuiu, com base na ciência natural, empírica e 

teleologicamente para a historicidade da luta de classes. O que mais tarde 

proporcionou Marx (in WOOD; FOSTER, 1999) de forma complexa realizar seu 

estudo da relação do trabalho humano com a evolução humana. Além de Mayer, 

Tyndall, Schwann e principalmente Liebig, que contribuiu diretamente no pensar 

concreto de Marx sobre o metabolismo social.  

Marx amplia essa visão arraigada de naturalismo e evolução de Darwin para 

uma compreensão prática das relações sociais como se fosse um grande 

organismo, já que o termo metabolismo tem origem nas ciências naturais. Ou seja, 

                                                             
22A citação é uma nota do livro: A Ideologia Alemã. 
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Marx queria explicar que a interação entre o metabolismo homem e metabolismo 

natureza acontecia de forma intrínseca e paralela e pertencia ao mundo natural, à 

medida que a natureza está no homem e homem está na natureza. O homem 

necessita da natureza para sobreviver e ela é o produto concreto do 

desenvolvimento da sua história. Segundo Moreira (1985, in OLIVEIRA, p. 1), “a 

natureza está no homem e o homem está na natureza, porque o homem é produto 

da história natural e a natureza é condição concreta, então, da existencialidade 

humana”. 

Por sua vez, Marx (in FOSTER, 2005) funda seu entendimento de interação 

metabólica definindo o que para ele seria metabolismo. Segundo Foster (2005, p. 

201), “um processo pelo qual o homem através das suas próprias ações, medeia, 

regula e controla o metabolismo entre ele mesmo e a natureza”, o denominado 

processo de trabalho. 

Iniciam-se, a partir disso, as análises marxistas sobre o metabolismo homem-

natureza. Que, segundo Marx (in FOSTER, 2005), a relação propriamente dita entre 

a sociedade e a natureza não precisa ser tão explicada, já que são partes inerentes 

química e fisicamente. Exigindo apenas maior concentração de análises, o processo 

histórico em que ocorre a alienação da espécie humana, dos seus modos primários 

de subsistência, tendo como protagonista o trabalho, inserido no processo de 

trabalho, que se firma como elo da natureza e do homem. Possibilitando uma 

compreensão de mediatização das relações entre a sociedade e a natureza. Uma 

vez que essa relação é potencializada pelo processo de trabalho, que utiliza tanto o 

sujeito/trabalhador (o homem), quanto o objeto/matéria-prima (a natureza) a ser 

transformada, que são fornecidos pela natureza ao trabalho. 

Marx (in FOSTER, 2005) explica toda essa cadeia entrelaçada da interação 

metabólica dentro do processo de trabalho e, posteriormente, sua falha, por meio da 

sua teoria materialista histórico-dialética. 

O trabalho é a única forma de apropriação da natureza pelo ser humano.  

Meio pelo qual ele desempenha atividades, se distingue dos outros animais e 

garante a satisfação de suas necessidades. É pelo trabalho que se produz valor de 

uso, inicialmente tão realizado pelos homens antes da era moderna industrial. 
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[...] a existência [...] de cada elemento da riqueza material não existente na 
natureza, sempre teve de ser mediada por uma atividade especial produtiva, 
adequada a seu fim, que assimila elementos específicos da natureza a 
necessidades humanas específicas. Como criador de valores de uso, como 
trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma condição de existência do homem, 
independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural 
de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida 
humana. (MARX, 1996, p.172).  

Posteriormente, a essa simples relação de trabalho, temos a implantação do 

capitalismo através das modificações dos modos de produção e sua progressiva 

ânsia por acúmulo de capital. O que fez desenvolver o valor de troca, 

exclusivamente para propagação da lógica capitalista. 

Essa lógica restringe a categoria trabalho, de forma que apenas produza valor 

(de troca), ou seja, trabalho produtivo produz produto (mercadoria) a ser 

comercializada, vendida e, portanto, trocada, gerando lucro. Com isso, Marx (1984) 

analisa o trabalho gerador de valor, sendo uma forma social especifica do produto 

do trabalho, sob um aspecto histórico e socialmente determinado. 

Como o trabalho é desenvolvido em interação intrínseca com a natureza, o 

homem retira dela as bases para a produção de mercadorias. Logo, com a mudança 

das formas de trabalho que antes era braçal, no campo e para a subsistência, este 

passa a ser realizado nas cidades, com a venda da força de trabalho de quem não 

detém os meios de produção para quem os detém, a classe burguesa. O que faz o 

trabalhador concentrar no modo de produção capitalista, todo seu dispêndio de força 

física e mental no processo de trabalho para a produção e reprodução de 

mercadorias. 

Por conseguinte, ocorre uma mercantilização da força de trabalho. O trabalho 

torna-se uma mercadoria fenômeno da alienação, que por sua vez, retira do 

trabalhador seus meios diretos de vida, desapropriando-o da natureza e dos seus 

instrumentos de trabalho. O trabalhador possui apenas ele mesmo como meio de 

produção e subsistência tendo que submeter-se aos ditames capitalistas vendendo 

sua força de trabalho em troca de um valor em dinheiro. Para Ranieri (2001, p. 23), 

“a sociedade burguesa é o mundo da inversão, na medida em que o poder social, 

apesar de ser produzido pelos homens, separa-se deles e os subjuga”. A 

organização capitalista, segundo Foladori (2001), por conseguinte, separa 

absolutamente o trabalhador dos seus meios de vida reprodução. Ainda segundo 

este autor, 
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O trabalhador assalariado cumpre com todos os requisitos de ruptura do 
metabolismo com a natureza: está separado da terra como condição natural 
de produção; está separado dos instrumentos como intermediários de seu 
corpo em relação à natureza externa; está separado de um “fundo de 
consumo” prévio ao trabalho – depende de vender sua força de trabalho para 
comer –; e está separado do próprio processo de produção como atividade 
transformadora – à diferença, por exemplo, do servo feudal. É livre, mas essa 
liberdade deve ser entendida como isolamento, alienação com respeito à 
natureza externa; é livre porque foram esgarçados os laços do metabolismo 
com o meio ambiente. É livre no sentido de isolado. (FOLADORI, 2001, p. 
108). 

A acumulação de capital em poucas mãos é o resultado da concorrência e 

também da distinção entre capitalistas e proprietários fundiários; do trabalhador rural 

e trabalhador industrial. Essa acumulação restrita, então, é resultado da cisão entre 

classes, dividindo a sociedade: os possuidores de propriedade, dos meios de 

produção e do lucro; e os trabalhadores sem propriedade, sem liberdade e sem 

lucro. 

O trabalhador torna-se assim, uma mercadoria barata em proporção com a 

produção de mercadorias que produz e com sua própria desvalorização. Ou seja, 

torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, submetendo-se ao domínio 

do seu produto, o capital. 

Essa relação contraditória entre o homem e o produto de seu trabalho, 

existente no processo de trabalho do sistema capitalista e que é parte insuprimível 

das relações metabólicas dos homens com a natureza desenvolve o fetichismo, que 

assim denominado por Marx (1984), designa: 

Uma relação social definida, estabelecida entre homens, assume a forma 
fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um símile, temos 
que recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro humano 
parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações 
entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão 
humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isto de fetichismo, que está 
sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como 
mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias. 
Esse fetichismo do mundo das mercadorias decorre conforme demonstra a 
análise precedente, do caráter social próprio do trabalho que produz 
mercadorias. (MARX, 1984, p. 81). 

Ao trabalhador, inserido no processo de trabalho, que para Marx constituiu a 

interação metabólica, cabe somente à alienação do seu próprio trabalho. O trabalho 

fica sendo-lhe exterior não pertencente à sua natureza, não se reconhecendo como 

homem/trabalhador. À medida que o trabalhador não se sente bem, ele não se firma 

no trabalho, se sente infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e 

mentais, mas esgota-se física e espiritualmente. Seu trabalho não é voluntário, mas 

imposto, é trabalho forçado. 
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O trabalhador só se sente em si fora do trabalho. Conforme Marx (2008, p. 

83), “o homem (trabalhador) só se sente como [ser] livre e ativo em suas funções 

animais, [...], e em suas funções humanas só [se sente] como a animal”. Esse 

trabalho externo demonstra que o trabalhador não se reconhece como tal, não se 

certifica que os frutos do dispêndio de seu trabalho pertencem-lhe, e sim pertence a 

outro, aos capitalistas23. 

Com a exterioridade do trabalho, fica claro para o trabalhador que ele não é o 

seu trabalho, mas o de outro. Que seu trabalho não o concerne, mas sim a outro. 

[...] A exteriorização (Éntäusserung) do trabalhador em seu produto tem o 
significado não somente de que seu trabalho se torna um objeto, uma 
existência externa (äussern), mas, bem além disso, [que se torna uma 
existência] que existe fora dele (ausser ihm), independente dele e estranha a 
ele, tornando-se uma potência (Macht) autônoma diante dele, que a vida que 
ele concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e estranha. [...] o estranhamento 
do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis nacional-econômicas, 
em que quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; que 
quanto mais valor cria, mais sem valor e indigno ele se torna; quando mais 
bem formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica; quanto mais 
civilizado seu objeto, mais bárbaro o trabalhador; que quanto mais poderoso 
o trabalho, mais impotente o trabalhador se torna; quanto mais rico de espírito 
o trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador. 
(MARX, 2008, p.81-82). 

Marx (2008) sustentou que todo o desconhecimento do trabalhador da sua 

vida, do seu trabalho, que toda a alienação, fetichismo, depreciação ao trabalho 

externo, “mortificação” – em suas palavras – do homem que trabalha para os 

capitalistas, aquele colocou igualmente em patamares fetichistas seu metabolismo 

com os recursos naturais, por também considerar que a natureza é uma mercadoria 

a ser comercializada capaz de gerar lucro, o que fez desenvolver uma falha nesse 

sistema metabólico de interação entre o homem e a natureza. 

A falha metabólica para Marx (in FOLADORI, 2001) é, portanto, uma fratura 

irreparável nas relações de produção, decorrente do sistema capitalista, e da 

separação antagônica entre campo e cidade. Isto é, uma falha no (MARX apud 

FOSTER 2005, p. 220) “metabolismo social prescrito pelas leis naturais da vida 

através do ‘roubo’ ao solo dos seus elementos constitutivos exigindo a sua 

restauração sistemática”, reparação essa que não ocorre e por isso o descompasso 

na relação homem-natureza em Marx. Foladori (2001) contribui dizendo que, 

 

 

                                                             
23Detentores dos meios de produção. Classe burguesa. 
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A teoria da renda do solo joga um papel significativo nesse processo de 
conhecer a ruptura do metabolismo com a natureza. A razão é simples: os 
modos pré-capitalistas de produção eram agrícolas, o modo capitalista cria a 
indústria e, com ela, redimensiona as relações com a terra. Quando Marx 
elabora sua teoria da renda do solo é cuidadoso ao falar da moderna 
propriedade do solo, para mostrar que a renda capitalista é essencialmente 
diferente de todas as formas de renda pré-capitalistas. As rendas anteriores, 
comunitárias, em tempo, em trabalho, em produto, ou, inclusive, em dinheiro, 
estavam reguladas pelo próprio trabalho agrícola. A renda capitalista do solo 
está regulada pelo lucro industrial. (FOLADORI, 2001, p. 108-109). 

A falha metabólica, então, deriva do movimento migratório da população pós-

revoluções, o que ocasionou uma concentração nos centros urbanos, alavancando a 

venda da força de trabalho e, consequentemente, o processo de trabalho, levando à 

uma agudização que incidiu nos obstáculos e ocorrência da fratura metabólica da 

relação meio ambiente e seres humanos, que, consequentemente, ensejou a 

degradação ambiental, pelo fato do homem não devolver à natureza os elementos 

por ele retirados. 

Assim, pode-se dizer que o capitalismo interferiu e interfere na ordem 

sociometabólico entre sociedade e natureza. De modo que, com a separação entre 

campo-cidade, o cercamento dos campos, a instalação da propriedade privada, o 

êxodo rural e a divisão do trabalho, fez com que o homem camponês se 

transformasse no homem trabalhador urbano capitalista. Aquele que deixa de 

possuir uma íntima relação com meio natural e sua terra, e passou a ser alienado 

cada vez mais dela, instalando um modo falho de relaciona-se com a natureza. O 

que segundo Foster (2005) resulta na “alienação bilateral”24. 

O acirramento dessa divisão entre campo e cidade associada com a falha 

metabólica como imposição do sistema econômico capitalista é, em concordância 

com Foster (2005), uma preocupação que Marx já manifestava acerca da 

sustentabilidade dos recursos naturais do meio ambiente, principalmente com o solo 

através do desgaste manifestado pela agricultura. 

Dessa forma Foster (2005) afirma que Marx buscou soluções através dos 

seus estudos sobre o metabolismo social, de modo que a sociedade pudesse 

devolver à natureza os recursos extraídos. Ao mesmo tempo, Marx (in FOSTER, 

2005) assistia ao direcionamento do sistema capitalista em contramão à 

sustentabilidade e à preservação dos recursos naturais. Uma vez que o modo de 

produção capitalista quer gerar lucro, não importando em manterem preservadas as 

fontes de matérias-primas para essa lucratividade. 

                                                             
24Acumulação da alienação da natureza e da alienação da terra. 
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Uma das argumentações de Marx (in CLARK; FOSTER, 2010) diante da 

dilapidação dos recursos naturais da terra pelos latifundiários foi que o progresso 

que estava se estabelecendo não trazia benefícios para a natureza, apenas a 

consumia. 

[...] Marx advertiu que a incorporação da indústria na agricultura provia a 
última “com os meios de exaustão do solo”, acelerando a taxa de degradação 
ambiental.  
O apetite insaciável de acumulação e expansão do capital é reforçado pelo 
domínio do valor de troca sobre o valor de uso, pela competição e por sua 
concentração e centralização. O impulso à acumulação incessante amplia o 
sociometabolismo da sociedade, aumentando a exploração e as demandas à 
natureza. Novas tecnologias são primeiro usadas, principalmente, para 
expandir a produção e reduzir os custos da força de trabalho. O metabolismo 
social do capitalismo é cada vez mais divorciado do natural, produzindo 
várias cisões metabólicas e formas de degradação ecológica nos ciclos e 
processos naturais, o que leva à violação das leis naturalmente postas de 
regulação da produção social que mantêm as condições da natureza. 
(CLARK; FOSTER, 2010, p. 25). 

 Por isso, em suas obras, reúnem críticas sistemáticas à exploração 

capitalista, que através da sua dinâmica, conseguiu não só explorar o trabalhador 

retirando-o os instrumentos necessários para sua manutenção, mas também 

explorar os recursos finitos da natureza e não fazer nada para minimizar esse 

desgaste. Em moldes marxianos, Foster (2005) explica:  

A grande propriedade fundiária reduz a população agrícola a um mínimo 
sempre declinante e a confronta com uma sempre crescente população 
industrial amontoada nas cidades; deste modo, ela produz condições que 
provocam uma falha irreparável no processo interdependente do metabolismo 
social [...] A indústria de larga escala e a agricultura de larga escalda feita 
industrialmente [...] se originalmente elas se distinguem pelo fato de que a 
primeira deixa resíduos e arruína o poder do trabalho e portanto o poder 
natural do homem, ao passo que a última faz o mesmo com o poder natural 
do solo, [...] já que o sistema industrial aplicado à agricultura também debilita 
ali os trabalhadores, ao passo que, por seu lado, a indústria e o comércio 
oferecem à agricultura os meios para exaurir o solo. (MARX apud FOSTER, 
2005, p. 219). 

Igualmente a este manifesto, Marx, no volume 1 do Capital (1984), já 

concordara com Liebig que a agricultura moderna desenvolveu seu lado destrutivo, 

em suas palavras, “[...] E todo progresso da agricultura capitalista significa progresso 

na arte de despojar não só o trabalhador, mas também o solo [...]”25. 

Essas afirmativas demonstram que mesmo Marx não se declarando 

ecológico, suas perspectivas da destrutividade da natureza são apontadas, haja 

vista sua a ênfase na desvalorização que o capitalismo atribui ao homem e a 

natureza. Por conseguinte, suas teorias se manifestam atuais e retratam o “mal” que 

                                                             
25 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Vol. 1. 1984 p. 578. 
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vem se arrastando por décadas levando o meio ambiente a responder de forma 

agressiva, pois não é valorizado como os bens materiais produzidos com seus 

recursos são. 

Marx, portanto, empregava o conceito tanto para se referir à real interação 
metabólica entre a natureza e a sociedade através do trabalho humano 
quanto, num sentido mais amplo, para descrever o conjunto complexo, 
dinâmico, interdependente, das necessidades e das relações geradas e 
constantemente reproduzidas de forma alienada no capitalismo, e a questão 
da liberdade humana suscitada por ele – tudo podendo ser visto como ligado 
ao modo como o metabolismo humano com a natureza era expresso através 
da organização concreta do trabalho humano. O conceito de metabolismo 
assumia assim tanto um significado ecológico específico quanto um 
significado social mais amplo. (FOSTER, 2005, p. 222-223). 

Diante do exposto, entende-se que Marx tivera preocupação com os limites 

da natureza, alertou para os perigos proeminentes que essa degradação poderia 

ocasionar, e assertivamente denunciou que o maior depredador da natureza é o 

sistema capitalista. Sendo necessária para a recuperação dos recursos naturais a 

quebra das alienações (do trabalho, do trabalhador, da terra, da mercadoria, da 

ideologia) desenvolvidas por esse sistema dominante e uma possível superação do 

mesmo, instalando o que Marx (1984) viera a chamar de sociedade de produtores 

associados que de modo sublime também consumiriam o solo para sua 

subsistência, porém reconstituindo-o, na garantia de uma economia sustentável, 

com uma outra concepção de sustentabilidade que não serve ao capital. 

Em contrapartida aos seus anseios, Marx racionalmente acreditava que para 

a superação dessa realidade cheia de desgastes, apenas uma mudança de valores 

associada às mudanças estruturais, cultural e economicamente seria a solução para 

se continuar usufruindo dos recursos naturais. À medida que se valorizaria os 

recursos da natureza, não os socialmente produzidos para a acumulação de mais-

valia. Por isso, Marx defende a luta de classes, de modo que a classe trabalhadora 

possa se unir e efetivamente transcender o modelo econômico capitalista de 

produção e as alienações que ele impõe à sociedade. 

Portanto, toda a constatação feita por Marx, do seu estudo e entendimento da 

sociedade como um metabolismo, mostra que ele não estava errado. Quando uma 

parte do metabolismo social deixa de funcionar corretamente afeta todo o resto. Se 

compararmos com o metabolismo da sociedade capitalista do século XXI, seus 

desequilíbrios, ruínas e extinção são tantos que, metaforicamente, precisaria a 

natureza passar um tempo em “coma” para uma possível reestabilização de todas 

suas “fraturas metabólicas”. 
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Capítulo II – A insustentabilidade do capital, sua alternativa ecocapitalista e as 

expressões da questão social. 

 

2.1. A insustentabilidade do capital. 

As análises sobre o modelo capitalista dito sustentável demonstram que a 

lógica mercantilista deste sistema não viabiliza uma defesa sustentável do meio 

ambiente, mas sim desencadeia uma insustentabilidade progressiva do capital. 

A priori, como vem sendo desenvolvido no decorrer do trabalho, com vistas à 

materialização da questão ambiental, esta é um fenômeno socialmente determinado 

pelas relações capitalistas de produção, o que para Karl Marx engendra-se em uma 

contradição própria do capitalismo: de um lado investimentos e esclarecimentos 

sobre a questão ambiental, e do outro, avanços na degradação do meio ambiente. 

Ora, o discurso de desenvolvimento sustentável é uma forma de manutenção 

do sistema vigente, que possibilita aderir uma manifestação de ideias pontuais 

mascaradas por atitudes que acarretam danos irreparáveis à natureza. Enquanto o 

homem se vê compelido da sua própria existência. 

Refletir sobre isso é racionalizar, desconceituar e desconstruir a lógica de 

defensor do meio ambiente e apaziguador dos conflitos e escassez enfrentadas pela 

humanidade, defendido pela forma econômica capitalista. 

A visão capitalista da crise ambiental baseia-se na responsabilidade individual 

e numa ética coletivista. A sociedade nesse sistema é a maior responsável pelo 

dano causado à natureza e ideopoliticamente é ela que através de atitudes 

responsáveis irá reverter esse quadro. 

A partir disso, emergiram inúmeras medidas de proteção ambiental que 

estabelece indiretamente com a sociedade mudanças de hábitos e valores para se 

tornar sustentável. 

Uma forma polêmica de estabelecimento dessa responsabilização e atitudes é 

a “conscientização”. Para fins de entendimento, o sistema capitalista insiste em 

conscientizar as pessoas em mudar suas formas de vida, para a manutenção da 

espécie humana. Porém, conscientizar vai muito além de impor ensinamentos e 

valores. Mas é isso que o sistema capitalista quer. Vejamos. O significado da 

palavra conscientizar mundialmente disseminada pelo dicionário é (v.t. Bras. Dar 

consciência de). (v.t. e i. Bras. Tomar consciência de). Com isso, o que a sociedade 

capitalista rege com a educação ambiental da sociedade, é que esta tome 
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conhecimento da deterioração do agente natural atual bem como das relações de 

interferência humana na natureza, de maneira que transfere indiretamente a 

responsabilidade exclusiva da relação explorador-explorado para a sociedade. Ou 

seja, transfere a responsabilidade de cuidados e salvamento da natureza para a 

sociedade e se auto exime das destruições sucessivas e massivas que realiza.  

Outra forma de regular e implementar o sistema de desenvolvimento 

sustentável é a lei da entropia26, mensurando a quantidade de desordem e contendo 

estas com soluções volúveis, como com a propagação de atitudes recicláveis, de 

recursos renováveis, redução do lixo, reuso e tantas outras, para minimizar os 

impactos ao meio ambiente. 

Neste sentido, desde a emergência dos problemas ambientais, o mercado 

como regulador das relações sociais, econômicas, ambientais, políticas, culturais e 

ideológicas, exerceu influência para que seus interesses e objetivos não fossem 

afetados dando continuidade à sua lógica através de propostas como as 

supracitadas. 

De maneira intrínseca, a forma adotada pelo sistema capitalista em seu 

processo de desenvolvimento como sistema econômico, é o seu progresso ao 

mesmo tempo em que tece à natureza a sua ruína. 

Não que a reciclagem, a reutilização de materiais, a redução no uso de 

materiais tóxicos seja uma forma ruim de combate. Ao contrário, são formas de 

diminuir o impacto causado pelas indústrias e pela população na natureza, não de 

solucionar o problema ambiental. Diferentemente do que é midiatizado pela lógica 

capitalista, que pela reciclagem não ocorrerá futuros problemas ambientais, sendo 

visto assim, pela ótica capitalista, a reciclagem e a “conscientização” da sociedade 

uma forma de salvar a vida da humanidade. Segundo Coutinho (2009) essa prática é 

bem mais complexa,  

O capital não valoriza a natureza. De um lado, faz uso do meio ambiente para 
nele despejar rejeitos da produção, sem pagar pelo serviço ambiental que 
utiliza. De outro, quando os despejos superam a capacidade de absorção da 
natureza, gera-se a poluição ambiental em forma de custos socializados, pois 
o capital não assume os gastos com a recuperação da qualidade ambiental. 
Em suma, poluição ambiental e reciclagem de materiais estariam, em tese, 
intimamente relacionadas, uma vez que esta contribui para reduzir aquela, 
porém a viabilização da reciclagem está condicionada a uma série de fatores, 
alguns dos quais já enumerados, e, por outro lado, a produção de rejeitos da 

                                                             
26Georgescu-Roegen (1971, p.3), diz que a lei da entropia pode ser vista como a mais econômica das 
leis físicas. CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. Org. 3ª ed. São Paulo, Cortez, 2001. 
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produção (e do consumo) alcança montantes que viabilizariam a escala 
industrial, mas que relativizam significativamente o potencial da reciclagem 
como inibidor da poluição. (COUTINHO, 2009, p. 27.) 

Contudo, a poluição ambiental e a reciclagem, poderiam relacionar-se em prol 

do bem-estar natural e humano, pois uma contribui para reduzir a outra, porém elas 

se repelem, corroborando para a dialética da questão ambiental, destruir e 

reconstruir.  

Embora existir movimentos que defendem o meio ambiente como a corrente 

ecossocialista com discurso implacável na defesa da ecologia, em contrapartida, o 

ecocapitalismo vem desenvolvendo a proposta da sustentabilidade 

(desenvolvimento sustentável) para enfrentamento da questão ambiental. Do ponto 

de vista pragmático, seria uma sugestão benéfica desde que o sistema capitalista 

fosse superado. Entretanto como essa falácia de proposta tem iniciativa do sistema 

dominante e este não vai ser superado e com isso um impasse é travado.  

Com o desenvolvimento sustentável intrinsecamente ligado ao sistema 

econômico capitalista, sua formulação segundo Mota e Silva (2009) nega as 

contradições da sociedade de classes, o que para elas se torna um fetiche, ao 

defender a sustentabilidade da base material, sem alterar a relação sociometabólica 

que rege as relações sociais de produção. Estaria assim, reiterando a reprodução de 

uma verdadeira insustentabilidade social. Visto que ainda nos pensamentos das 

autoras, a unidade entre sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social, 

apresenta-se impossível na dinâmica sociometabólica do capital. Uma vez que o 

capitalismo, 

Ao mesmo tempo em que assegura a contínua produção e reprodução da 
“questão ambiental”, o capital se empenha em atenuar as suas 
manifestações, administrando suas contradições através do impulsionamento 
de programas compensatórios, lastreados pelo discurso do solidarismo, do 
respeito aos direitos humanos e da defesa do meio ambiente. (MOTA e 
SILVA, 2009, p. 40). 

Essa administração às avessas do sistema capitalista, do organismo 

sociometabólico social que assim denominou Marx (in Silva 2010), tem contribuído 

para o agravamento da questão social, que nesse caso rebate diretamente na 

questão ambiental. Ainda em Marx (in Silva 2010), para se pensar a sociedade como 

um grande organismo, tem que se considerar suas bases e seus meios – o modo de 

produção capitalista, o homem, a natureza e suas relações. Nada está na sociedade 

desconexo. O homem pertence à sociedade assim como suas relações em 

sociedade, com o trabalho, com outros seres humanos e com natureza.  
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Por isso que ao analisar as questões desencadeadas pelo desequilíbrio 

ecológico tem que relacioná-los a questão social e chegar à sua essência. De modo 

a identificar as causas que reforçam a decadência da vida social concomitantemente 

a uma insustentabilidade ambiental provocada pelo sistema capitalista que insiste 

em reafirmar suas bases ideologicamente dominantes. 

A programática ambientalista posta em ação a partir da lógica de reprodução 
do capital acaba por aprofundar a contradição entre sustentabilidade 
ambiental e sustentabilidade social. Verifica-se, nesses casos, que avanços 
na sustentabilidade ambiental se colocam lado a lado com os retrocessos na 
sustentabilidade social [...]. Desta forma, a racionalidade do capital manifesta 
suas profundas contradições: a busca da sustentabilidade ambiental, guiada 
pelo cálculo financeiro, acaba por aprofundar a insustentabilidade social, 
agravando as já precárias condições de vida e trabalho nas sociedades 
atuais. (MOTA e SILVA, 2009, p. 42). 

O agente posto em evidência assim, na contemporaneidade, concebe mais 

um dilema capitalista, os desastres contemporâneos, que se tornam desafios 

frequentes para enfrentá-los. Ora, vivenciam-se os desastres naturais 

desencadeados, onde a todo momento o capital - visando apenas seus interesses 

econômicos - explora a terra de maneira agressiva sem os cuidados necessários na 

sua reconstrução. Nas contribuições de Marx “a produção capitalista volta-se para a 

terra só depois que esta foi exaurida pela sua influência e depois que as suas 

qualidades naturais foram por ela devastadas” (MARX apud FOSTER, 2005 p. 229). 

Alvo de promoção, a questão ambiental passa do patamar de coadjuvante e 

impulsionadora ideológica para inimigo a ser enfrentado. Nas últimas três décadas, 

vêm sendo sentido demasiadamente a violência da natureza na sociedade. 

Tsunamis, enchentes, trombas d’águas, deslizamentos, assoreamentos, ressacas, 

desertificação, são categorias de desastres naturais enfrentados. 

Portanto, diante do exposto, pode-se inferir que o desenvolvimento 

sustentável promovido pelo sistema capitalista não passa de um mito, pois além de 

omitir os maiores responsáveis, o resultado dessa lógica é a autodestruição do 

espaço natural. 

O capitalismo com a lógica do consumo, produção e reprodução de 

mercadorias em massa, acumulação, competitividade, exploração e expropriação, 

tanto dos trabalhadores quanto dos recursos naturais finitos, renováveis e não 

renováveis vem sendo o protagonista na destruição da natureza e de muitos 

problemas socioambientais e também na disseminação da sua ética utilitarista e 

antropocêntrica. 
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Essa afirmação é contestada por alguns estudiosos e movimentos sociais, 

que defendem a preservação do “verde” e do desenvolvimento sustentável. Muitos 

acreditam não ser o capitalismo que destrói o meio ambiente, e sim a sociedade, 

desresponsabilizando o sistema capitalista. Essa transferência de responsabilidade 

é incutida através da manifestação de princípios morais e éticos para que a 

sociedade cuide da natureza para que futuras gerações também possam usufruir 

dela. 

Esse método de persuasão facilita e impulsiona o sistema capitalista para 

destruir mais. Como muitos acreditam, não é apenas cortando uma árvore que a 

disfunção do ecossistema acontece. As intempéries são causadas por sucessivas 

destruições, que vem ocorrendo há séculos e estimuladas pelo sistema de (re) 

produção capitalista, à medida que polui o ar, as águas, o solo, causando sérias 

desestabilidades ao meio natural. 

Em favor da sustentabilidade ambiental, a sociedade burguesa separa a 

questão ambiental da questão social, colocando a natureza como alvo de proteção 

em primeira instância, por se tratar de um risco maior que as contradições sociais 

existentes. Essa visão distorcida e separatista dos organismos componentes da 

organização social são reflexos que sustentam a lógica capitalista, que ao mesmo 

tempo em que se empenha na resolução da questão ambiental, incentiva sua 

perpetuação e sua depredação. 

O desenvolvimento sustentável é o protagonista da campanha ambiental do 

sistema capitalista. É, segundo definido na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento das Nações Unidas, o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro. 

O dúbio sistema capitalista é um círculo vicioso e contraditório, que constrói a 

partir da sua ideologia dominante compreensões antistóricas e antinaturais do 

homem, desprendendo-o da sociedade de classe que ela mesma construiu, como se 

a questão social e ambiental estivesse situada em polos e momentos distintos e não 

pertencessem à sociedade capitalista. 

Evidencia-se, uma naturalização da questão ambiental e da questão social, 

em favorecimento à lógica capitalista. Segundo Zacarias (2009), essas duas 

categorias decorrentes de variáveis interconexas dos meandros da sociedade 
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capitalista, de base social, econômica, política e cultural são desvinculadas entre si e 

da sociedade como medidas antiassociação do capitalismo com a destruição 

ambiental. 

Antes dos debates sobre a questão ambiental emergirem, Marx (1984) fizera 

apontamentos sobre a relação homem-trabalho-natureza. Ele questionava que a 

relação aperfeiçoada do homem com a natureza, com o advento do capitalismo, 

sucessivamente pós-iluminismo, havia mudado. Para Marx (1984), o homem passou 

a intervir intensivamente com o uso das máquinas na natureza, e que nada fazia 

para reconstruí-la. Ainda, segundo Marx (1984), as alterações que ocorriam na 

sociedade, nas relações entre homem-natureza através do trabalho aconteceram em 

busca do desejo pelo lucro. 

Enfatiza Marx (1984) que, com o desenvolvimento e a prática capitalista, o 

processo sóciometabólico da sociedade estava mudando, houve divisão entre 

campo e cidade, troca da produção satisfatória pela produção em massa, do 

artesanato pela indústria e privatização da terra, tudo isso em prol da acumulação, 

expansão, competição e centralização da mais-valia. 

Desta forma, segundo Mészáros (in CLARK; FOSTER, 2010) reafirmando 

Marx, o sistema capitalista de produção visa o lucro e não possui interesse de 

regular o sociometabolismo entre sociedade humana e natureza, uma vez que sua 

própria lógica é contraditória e perpetua a destruição da natureza. 

Marx e Mészáros (in CLARK; FOSTER, 2010) apontam para uma possível 

superação da racionalidade capitalista através do socialismo, para Marx mais 

superior do que o socialismo, uma sociedade de produtores associados. Para 

ambos, a mudança ocorreria nas bases das relações sociais, encaminhando – 

conforme Marx – para uma transformação sistemática por completo do metabolismo 

da sociedade. 

Com o pensamento para além do socialismo, Marx imprimiu seus estudos na 

coletividade, na jornada de trabalho reduzida e tempo livre. Acreditava que através 

de uma transformação radical superando o capitalismo, numa ordem social onde os 

trabalhadores fossem livres, associados, e o desenvolvimento ocorresse 

harmoniosamente, a humanidade viveria melhor. A partir disso demonstrava sua 

postura antiprodutivista e uma relação racional com a natureza. 

Junto a isto, o produtivismo ainda em Marx é a fonte de destruição irreversível 

do meio ambiente. Um modo de capitalismo vertiginoso natural que não possui 
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bases sólidas, é contraditório e degenerativo. Esse ecocapitalismo latente mascara a 

real situação e os acontecimentos desencadeados pelo sistema capitalista sobre a 

natureza. 

Emissões diárias e significativas de gases e fumaças, que forma o efeito 

estufa e que por sua vez, tem causado efeitos desastrosos, como o degelo das 

calotas polares, escassez de água, desertificação do solo, elevação de temperaturas 

dentre tantos outros efeitos danosos são reflexos das destruições ao meio ambiente. 

Löwy acrescenta: 

[...] todo aparelho produtivo capitalista está baseado na utilização das 
energias fósseis — petróleo, carvão —, emissoras de gás responsável pelo 
efeito estufa; o mesmo se aplica ao sistema de transportes rodoviários, 
sobretudo ao longo das últimas décadas, e ao automóvel individual. (LÖWY, 
2010, p. 4) 

Sobre essa destrutividade, nada está sendo feito para combater o principal 

agressor da natureza, o sistema capitalista. Seus discursos de desenvolvimento 

sustentável são apenas palavras diante da expiração da natureza. Além da 

transferência dos débitos ambientais que o sistema não assume, comprometendo a 

sociedade e responsabilizando-a pela sua recuperação.  

Essa característica de economia sustentável que defende a natureza é mais 

um espaço na sociedade para o capitalismo se publicizar. Campanhas são 

realizadas para se poupar, economizar e plantar. Mas o que o próprio sistema faz 

repetidamente é destruir. 

As propagandas televisivas têm aumentado expressivamente nos últimos 

anos de forma apelativa para que a população economize água por causa da 

escassez de chuvas em alguns estados brasileiros, enquanto em outros o volume da 

água da chuva é tão grande que causa estragos gigantescos. 

Esse contraste no mesmo país, estados e até mesmo cidades é decorrente do 

distúrbio climático mundial. O Brasil tem sido um país muito afetado por se localizar 

no hemisfério sul do continente americano, de clima quente, com elevados índices 

de chuvas, variando de comportamento devido às mudanças dos fenômenos 

atmosféricos que atuam sobre as temperaturas e sobre os índices pluviométricos. 

Em décadas passadas com menos tecnologia que atualmente conseguia-se 

saber, apenas pelas estações do ano, quais se enfrentaria escassez e/ou 

abundância de água. Para se conseguir mensurar e prever as distinções entre as 

estações do ano, mesmo com toda tecnologia, está cada vez mais difícil. A anomalia 

funcional temporal tem dificultado não somente o trabalho do profissional de áreas 
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como a meteorologia, geografia, entre outras, mas também toda a população. 

Mesmo com todos os equipamentos tecnológicos de alerta e previsão, os 

acontecimentos como enchentes, deslizamentos, inundações, chuvas fortes, 

assoreamento de rios, avanço do mar, são algumas das consequências das 

mudanças climáticas que muitas vezes são catastróficas. 

Tudo isso, porque o capital como bem disse Coutinho (2009), não valoriza a 

natureza, ele a utiliza apenas como recurso de absorção dos seus bens não arcando 

com sua recuperação. 

 

2.2. Crise ambiental: ecossocialismo ou ecocapitalismo? 

A crise ambiental é uma expressão da questão social, temporal e socialmente 

construída, que emerge em meados do século XX, com o despontar preocupante da 

sociedade contemporânea dos efeitos nocivos que o meio ambiente tem enfrentado 

e como este se manterá para as futuras sociedades. 

Discussões sobre crise ambiental, degradação do meio ambiente, vida 

saudável, vida sustentável, sustentabilidade do planeta... São buscas incessantes de 

corrigir erros irreparáveis construídos historicamente e ainda realizados e 

disseminados pela lógica capitalista de vida. 

A crise instalada não é nova. Ela vem sendo frequentemente remodelada 

apresentando soluções concernentes ao modo de produção imperante. Os desafios 

enfrentados pela sociedade capitalista contemporânea, de destruição das condições 

de vida, parte do pressuposto que o grande mal-estar do enfraquecimento ambiental 

concentra-se na lógica do crescimento infinito em um mundo de recursos naturais 

finitos. 

Para chegar a esse entendimento tomemos como definição de crise ecológica 

um conjunto de ações antrópicas27 danosas que afetam o meio ambiente28 – fauna, 

flora e seus ecossistemas29 – causando desequilíbrios e problemas irreversíveis ao 

ambiente natural.  

                                                             
27Derivada do antropocentrismo, a ação antrópica é aquela realizada pelos seres humanos. 
28“Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. (Lei 6.938, de 31/08/1981, art. 3, I). 
29Conjunto formado por todas as comunidades de seres vivos, fauna, flora e microorganismos que 
vivem e interagem em determinada região, ambiente, que mantém com os fatores abióticos (solo, 
água e atmosfera), relacionamentos harmônicos e de equilíbrio importantes para a manutenção das 
espécies de seres vivos e da natureza. 
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Posteriormente, ao entendimento de crise ecológica, com base no 

desenvolvimento histórico das relações constituídas e estabelecidas pelos seres 

humanos com a natureza, verifica-se que com o despontar do sistema capitalista de 

produção, as relações sociais estabelecidas com a natureza diferem das anteriores 

ocasionando uma crise vertical e perda significativa do espaço natural. O que deriva 

da valorização do sistema imperante pela produção em massa e a não preocupação 

com os recursos naturais para tal finalidade. 

Com a ascensão do capitalismo, baseado na apropriação de bens e serviços 

para impulsionar a produção, o crescimento da propriedade privada, da geração de 

lucro, de investimentos, e acúmulo de capital, este possibilitou ao homem explorar 

cada vez mais os recursos naturais e consequentemente aumentar a emissão de 

gases poluentes na atmosfera terrestre. O que vem ocasionando problemas, como o 

aquecimento global e seu assombroso agravamento que desconfigura drasticamente 

as mudanças climáticas. A natureza, por sua vez, responde, a essa intervenção em 

massa, com o derretimento da cobertura de gelo das extremidades do planeta, 

aumento do nível do mar, mudanças nos padrões climáticos (estações do ano 

desreguladas), chuvas torrenciais, inundações, escassez, etc. Fatos que não só 

influenciam as atividades do homem, mas sim todo o conjunto do ecossistema do 

planeta. 

A partir desse sistema verifica-se que as relações entre o homem e natureza 

modificaram-se intensamente. O homem que utilizava os recursos da natureza para 

seu auto sustento passa a vê-la como algo distante. O homem fica despossuído da 

natureza e da relação íntima com ela, tendo apenas uma relação de trabalhador e 

matéria-prima. Essa relação arraigada de interesse tem levado à natureza, aos 

poucos, à extinção.  

Resumindo: só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-
la pelo mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário modifica a 
natureza e a obriga a servir-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a 
diferença essencial entre o homem e os demais animais, diferença que, inala 
uma vez, resulta do trabalho.  
Contudo, não nos deixemos dominar pelo entusiasmo em lance de nossas 
vitórias sobre a natureza. Após cada uma dessas vitórias a natureza adota 
sua vingança. É verdade que as primeiras consequências dessas vitórias são 
as previstas por nós, mas em segundo e em terceiro lugar aparecem 
consequências muito diversas, totalmente imprevistas e que, com frequência, 
anulam as primeiras. (ENGELS, 1876, p. 13) 
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Consubstancialmente é em meados do século XX, que internacionalmente 

ocorrem e começam a ser visível e preocupantemente verificados grandes desastres 

ambientais: 

1- Bombas nucleares nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, 

durante a Segunda Guerra Mundial entre as décadas de 1939 e 1945. Esse evento 

conhecido mundialmente, pode ser considerado a maior catástrofe de guerra, pois 

as duas bombas investidas pelos EUA, afim de aterrorizar a população japonesa, 

matou milhões de pessoas e destruiu essas duas cidades por inteiro. Tudo isso 

resultado da busca capitalista expansionista e armamentista dos países da Europa, 

Ásia, África e EUA;  

2- Contaminação por mercúrio, resíduo químico, na baía de Minamata, no 

Japão, entre os anos 1928 e 1968. Essa contaminação derivou do despejo impróprio 

dos resíduos químicos e tóxicos, da substância mercúrio, por uma indústria japonesa 

na baía de Minamata. As consequências dessa irresponsabilidade foram graves. 

Além de milhares de mortes, se desenvolveu doenças neurológicas graves, 

deformações, mutilações, entre tantas outras manifestações de doenças que a 

contaminação provocou. Porém os sintomas e o alarme desse envenenamento só 

foram sentidos 20 anos mais tarde com grande quantidade de peixes que surgiram 

mortos e a associação das graves doenças a contaminação da baía, uma vez que 

as pessoas consumiam os peixes e se banhavam nela;  

3- Explosão em empresa de produtos químicos na cidade de Seveso na Itália 

em 1976, que provocou o vazamento da substância TCDD conhecida por dioxina, 

altamente venenosa. O fato se ocasionou pelo superaquecimento de um reator da 

indústria, que explodiu e fez surgir uma grande nuvem da substância, que 

contaminou em larga escala as cidades próximas;  

4- Acidente nuclear de Chernobyl em 1986. Esse grave acidente teve 

pontuação número 7 na Escala Internacional dos Eventos Nucleares (INES), onde 

uma onda de radioatividade atingiu a União Soviética, Europa Oriental, Escandinávia 

e parte do Reino Unido. Fira ocasionado pela quebra de regras de segurança por 

funcionários para testar o reator que continha o elemento químico Urânio-235 que 

insistiram em colocar para funcionar. Essa substância também é altamente 

contagiosa e com a explosão do reator de nº 4, uma grande massa radioativa 

penetrou à atmosfera que se alastrou progressivamente quatrocentas vezes mais se 

comparado com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki;  
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5- Exxon Valdez em 1989. Nesse acidente o navio petroleiro da companhia 

metalúrgica National Steel and Shipbuilding de San Diego, Califórnia, nos Estados 

Unidos derramou toda sua carga. No navio continha 40 milhões de litros de crude da 

empresa petrolífera Exxon Mobil que derramados causou danos imensos a uma 

grande área de mais ou menos 2000 quilômetros no litoral do Alasca;  

6- E em 1991 no Golfo Pérsico, ocorreu a queima de poços de petróleo, 

durante a guerra entre Iraque e EUA, que emitiu enormes nuvens de chuvas de 

cinzas negras que foram à causa de morte da vegetação da área e poluição das 

águas. Essa guerra começou em 1990, após o Iraque invadir o Kuwati e alegar que 

o país estava perdendo mercado consumidor e por isso precisava abaixar o preço 

dos seus barris de petróleo. Outro fator contribuinte da guerra foi a reivindicação do 

Iraque para que o Kwaiti o devolvesse uma parte do território. Não tendo o Kwaiti 

devolvido o território, as tropas iraquianas invadiram Kwaiti tomando seus poços de 

petróleo. A ONU (organização das Nações Unidas), por sua vez, através dos EUA, 

“condenou a invasão e emitiu um documento exigindo a retirada imediata das tropas 

iraquianas do Kuwait. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos deslocaram tropas e 

aviões para a Arábia Saudita, preparando-se para uma ação militar. Como o Iraque 

não retirou seu exército do Kuwait, a ONU autorizou a invasão militar do Iraque por 

um grupo de países (Inglaterra, França, Egito, Síria, Arábia Saudita), liderados pelos 

Estados Unidos. O ataque ao Iraque teve início em janeiro de 1991 e durou um mês 

e meio. O desfecho da guerra foi o Iraque derrotado (o cessar fogo foi aceito em 

abril de 1991) e teve que retirar suas tropas do vizinho Kuwait, além de sofrer com o 

embargo econômico imposto pela ONU. Porém, o Iraque se utilizou de má fé o que 

ficou conhecido como ecoterror, onde despejou litros petróleo no Golfo Pérsico e 

incendiou as instalações petrolíferas do Kuwait.  

No Brasil, no ano de 1987, na cidade de Goiânia, ocorreu um acidente nuclear 

com dois catadores de lixo e papel que entraram em contato com a substância 

Césio-137, em forma de Cloreto de Césio, enquanto trabalhavam. O material 

radioativo foi descartado em um lixo comum sendo este, parte integrante de um 

aparelho radiodiagnóstico que e pertencia ao hospital local “Instituto Goiano de 

Radioterapia”, desativado em 1985.  

Quase 30 anos já se passaram do fato ocorrido no qual as pessoas atingidas 

pela contaminação radioativa trazem consigo sequelas físicas e psicológicas, 

tratando-se de um exemplo de descarte de lixo em locais não apropriados constando 

http://www.suapesquisa.com/geografia/onu.htm
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uma agressão à natureza e aos seres humanos. Preponderantemente, o ideal 

capitalista fica assim comprovado. 

No ano de 2011, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, mais 

precisamente na cidade de Nova Friburgo, um desastre ambiental arrasou a cidade, 

com fortes chuvas, enxurradas e deslizamento de terras. Esse acidente ambiental 

que ficou conhecido como o maior desastre natural do país por ter deixado um total 

de 918 vítimas fatais e milhares de desabrigados, configura a desestabilidade 

climática vivida nos anos 2000. E após quatro anos pouco foi feito possuindo ainda a 

cidade vestígios da catástrofe. Mais uma vez a negligência do sistema capitalista em 

transferir a responsabilidade para a população.  

E recentemente, no ano de 2015, concomitantemente nos estados brasileiros 

de Minas Gerias e do Rio Grande do Sul, mais situações de calamidade pública 

provenientes de instabilidades climáticas e negligência das autoridades com a 

população. Em várias cidades gaúchas choveu torrencialmente o que se esperava 

para todo o mês de outubro deixando rastros de destruição, desabrigados e muitos 

vítimas nas cidades.  

Não muito diferente do panorama das cidades mineiras, principalmente 

Mariana. Por causa do rompimento de uma barragem de mineração, Candonga, 

uma avalanche de lama juntamente com resíduos tóxicos de arsênio, mercúrio e 

ferro adentrou a cidade destruindo-a deixando centenas de desabrigados e mortos. 

A princípio, os acidentes acima citados sugerem uma clara relação com a 

lógica de acumulação do sistema capitalista. Hiroshima e Nagasaki foram bombas 

de guerra para definir a força bélica e política do capital na disputa com o socialismo. 

Exxon Valdez era um navio petroleiro que estava carregando mais-valia para o 

capital. Assim, como não acreditar que o maior difusor da lógica consumista de 

mercadoria não quer consumir por inteiro a natureza e seus recursos naturais? 

Os capitalistas individuais, que dominam a produção e a troca, só podem 
ocupar-se da utilidade mais imediata de seus atos. Mais ainda: mesmo essa 
utilidade - porquanto se trata da utilidade da mercadoria produzida ou trocada 
- passa inteiramente ao segundo plano, aparecendo como único incentivo o 
lucro obtido na venda. [...] Porquanto os capitalistas isolados produzem ou 
trocam com o único fim de obter lucros imediatos, só podem ser levados em 
conta, primeiramente, os resultados mais próximos e mais imediatos. Quando 
um industrial ou um comerciante vende a mercadoria produzida ou comprada 
por ele e obtém o lucro habitual, dá-se por satisfeito e não lhe interessa de 
maneira alguma o que possa ocorrer depois com essa mercadoria e seu 
comprador. O mesmo se verifica com as consequências naturais dessas 
mesmas ações. (ENGELS, 1876, p. 16-17). 
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Para não se colocar à frente das responsabilidades, uma grande massa de 

mobilizações e preocupações com o meio ambiente adentrou os anos 1960, 

principalmente os anos de 1970, iniciando um processo de preservação capitalista à 

natureza e de “conscientização ambiental”. Fatos esses marcados pela Publicação 

do livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carlson em 1962, alertando a população 

sobre a reação do uso abusivo de pesticidas. E pela reunião denominada Clube de 

Roma30 com participação de membros de dez países, para discutir e promover 

iniciativas de preservação nas áreas econômica, política, natural, e social. Além de 

“manifestações, convenções e protocolos dedicados a inserir a problemática 

socioambiental no centro das políticas públicas enquanto um mecanismo de 

reparação e de preservação do meio ambiente”. (NUNES, 2013, p. 200). 

Sobre essas perspectivas pode-se refletir que apenas a população que deve 

se preocupar com a situação degenerativa da natureza? O livro alerta a população 

para a reação dos pesticidas, mas os produtores vão deixar de usá-los? O 

capitalismo mascara muitas situações, principalmente quando estas voltam-se para 

a produção, reprodução e acumulação de capital. 

Na década seguinte, 1970, outros acontecimentos marcaram a questão 

ambiental. Como a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, em Estocolmo 

na Suécia, que resultou em um plano de ação mundial para a preservação 

ambiental; o lançamento do programa MAB (Man and the Biosphere)31, na França, 

numa tentativa de promoção do conhecimento, da prática e dos valores humanos 

para implementar as boas relações entre as populações e o meio ambiente em todo 

o planeta. 

Na década de 1980, foi desenvolvido o Relatório de Brundtland, denominado 

“Nosso Futuro Comum”, que retrata a incompatibilidade entre desenvolvimento 

sustentável e os padrões de produção e consumo, mostrando a necessidade de uma 

nova relação “ser humano e meio ambiente”. O documento propõe um 

desenvolvimento sustentável, “aquele que atende às necessidades do presente sem 

                                                             
30É uma organização independente e internacional sem fins lucrativos, ONG, criada em 1968 por 
profissionais de todo o mundo e de diferentes áreas acadêmicas para tratar questões ambientais em 
amplitude mundial. 
31Reservas da biosfera são áreas de ecossistemas terrestres e/ou marinhos reconhecidos pelo 
programa MAB/UNESCO como importantes níveis mundiais para a conservação da biodiversidade e 
o desenvolvimento sustentável. Além de serem áreas de experimentação e demonstração dessas 
práticas sustentáveis. 
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comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas 

necessidades”, de forma paradoxa. Pois como um documento enraizado num 

sistema de produção destrutivo do meio ambiente, propõe estratégias de melhorias 

da natureza, se este mesmo o destrói?   

A contraditoriedade tanto do sistema capitalista quanto dos recursos que este 

desenvolve para minimização dos estragos que ele mesmo causa, não surtirão 

efeito, apenas contribuirá para sua lógica de destrutividade. 

Com os avanços nas discussões sobre proteger o meio ambiente e as formas 

de combater e/ou controlar os desastres só se diferenciaram. Na década de 1990, 

aconteceu ECO 92 (Cúpula da Terra), uma Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. Nesse encontro, as 

discussões envolveram o ambientalismo; o desenvolvimento sustentável e 

conservação da diversidade biológica. Alguns dos resultados da reunião 

subdividiram-se em: duas convenções aprovadas sobre biodiversidade e mudanças 

climáticas; e o acordo estabelecido entre países para a elaboração de estratégias 

para alcançar o desenvolvimento sustentável, denominado Agenda 21. 

A Agenda 21, em suma, foi uma tomada de decisão estabelecida na ECO 92 

que ajustaria o crescimento econômico e social com o meio ambiental, para diminuir 

o impacto sofrido por este último. Nesse encontro os países participantes se 

comprometeram com um desenvolvimento sustentável. Porém, os impactos ainda 

são percebidos bem como as inadequações de muitos países e empresas. Pois, não 

basta apenas o comprometimento, – uma empresa de grande porte como a 

americana Ford, por exemplo, não vai diminuir sua produtividade por causa da 

natureza, sem contar que fazendo isso, reduz seu lucro e sua competitividade com 

as outras concorrentes, o que prejudica a lógica do consumo e consequentemente a 

do capital – tem que ter atitude e responsabilidade para resolver. 

Na contemporaneidade, século XXI, o assunto não foi esquecido. Em 2002, 

aconteceu em Johanesburgo, o Rio+10, Cúpula Mundial sobre o desenvolvimento 

sustentável.  E em 2012, no Rio de Janeiro - Brasil, o Rio+20, uma Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Mesmo com todas essas 

conferências, reuniões, e projetos, a sociedade cada vez mais sente os efeitos dos 

danos causados na natureza, e com isso, vem vivendo e se adequando aos mais 

variados modelos de desenvolvimento sustentável que vem sendo repaginadas 
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através de novas maneiras de exploração dos recursos naturais, transferência de 

responsabilidades, etc. 

Löwy (2013) fala sobre o descaso, desinteresse e desresponsabilidade das 

grandes potências em relação a crise ambiental:  

A Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, realizada em 
Copenhagen, em dezembro de 2009, foi mais um exemplo clamoroso da 
incapacidade – ou da falta de interesse – das potências capitalistas em/para 
enfrentar o dramático desafio do aquecimento global. A montanha de 
Copenhagen pariu um rato, uma miserável declaração política, sem nenhum 
compromisso concreto e cifrado de redução das emissões com efeito estufa. 
O mesmo se aplica à Conferência Internacional das Nações Unidas – Rio+20, 
que tentou impor a pretensa “economia verde” – isto é, o capitalismo pintado 
com outra cor – e terminou com vagas declarações, sem nenhum 
compromisso efetivo de combate à mudança climática. A atitude das classes 
dominantes, e em particular dos governos das principais potências 
responsáveis pela poluição e pela acumulação de CO2, é muito parecida com 
a dos Reis da França: “depois de mim, o dilúvio!”, teria dito Luís XV, o 
penúltimo dos Bourbons. No século 21, o dilúvio poderia tomar a forma de 
uma subida irreversível do nível do mar. (LÖWY, 2013, p. 81). 

Recentemente, em 2015, os EUA pediram em caráter internacional para a 

prolongação do prazo para se adequarem às novas regras de diminuição de 

poluição na camada de ozônio. Um dado atual e que foi protagonista entre os temas 

tratados na Conferência citada acima e que vem em lentos passos sendo 

implantados, ou seja, os países desenvolvidos preferem investir mais em publicidade 

alertando a população para que ela tome atitudes “conscientes” ao invés deles 

mesmos acelerarem o processo de proteção, diminuindo os dejetos que liberam no 

meio ambiente. Participando o capitalismo, consubstancialmente, do processo de 

degeneração que assola o planeta.  

O chamado Tratado de Kioto está muito aquém, quase infinitamente aquém, 
do que seria o necessário, e, ainda assim, o governo norte-americano, que 
dirige o principal país poluidor, campeão da poluição planetária, recusa-se a 
assinar. O Tratado de Kioto, na realidade, propõe resolver o problema das 
emissões de gases que causam o efeito estufa por meio do assim chamado 
“mercado dos direitos de poluir”. As empresas que emitem mais CO2 vão 
comprar de outras, que poluem menos, direitos de emissão. Isto seria “a 
solução” do problema para o efeito estufa! Obviamente, as soluções que 
aceitam as regras do jogo capitalista, que se adaptam às regras do mercado, 
que aceitam a lógica de expansão infinita do capital, não são soluções, e são 
incapazes de enfrentar a crise ambiental – uma crise que se transforma, 
devido à mudança climática, numa crise de sobrevivência da espécie 
humana. (LÖWY, 2013, p. 81). 

O modo de produção capitalista como sistema socioeconômico de produção 

não se preocupou em preservar a natureza, devido à corrida pelo lucro que se 

elevou intensificando a destruição da natureza pela busca de matéria-prima, o que 

conjuntamente fez ocorrer à instalação e fortalecimento da sua ideologia de 

consumo, modificando também a cultura da sociedade. Distanciando 



 
 

 

66 

progressivamente o homem da natureza, quando aquele possuía uma relação direta 

e simétrica com a natureza.  

Sem a preocupação com os recursos naturais disponíveis, os valores 

culturais, deixam de ser a renda pelo cultivo da terra, para a manutenção e 

sobrevivência e passa a ser a avidez desenfreada pela apropriação de bens 

materiais e propriedades. Modificando bastante o cenário social: o que antes era 

rural; pós-capitalismo, tornou-se urbano industrial.  

Marx (1984) afirma que a relação existente entre homem e meio ambiente é 

uma relação conturbada e contraditória, e que sua maior difusora é a sociedade 

capitalista, de modo que as contradições desenvolvidas por esse sistema, como as 

crises, não só ambientais, mas as sociais, econômicas e políticas, estão afetando 

diretamente a existência humana. 

Marx (1984), por sua vez, classifica o trabalho como impulsionador de uma 

forma societal específica (capitalismo da classe burguesa) e geradora de valor 

(mais-valia). Podendo então ser afirmado, ainda segundo esse autor, que o 

capitalismo interfere na ordem sociometabólica entre sociedade e natureza, de 

maneira agressiva e conflitante como fizera com a separação do campo e da cidade, 

com o cercamento dos campos e a instalação da propriedade privada, e com a 

divisão do trabalho, transformando o homem rural em trabalhador industrial 

capitalista. O homem torna-se um ser alienado, deixando de pertencer a si e ao seu 

trabalho e de possuir uma relação íntima com a terra. Marx (in FOSTER, 2005) fala 

que esse rompimento, faz ascender uma falha metabólica na relação do ser humano 

com a natureza. 

Essa relação fraturada segundo Marx, em O Capital, e também em A 

Ideologia Alemã, pode ser sentida através – além do processo de trabalho – das 

crises ambientais, as quais suas consequências são cumulativas e extremamente 

ofensivas, devido ao modo como o capital materializa sua lógica. Logo, seus 

impactos são sentidos tanto no âmbito social quanto no ambiental. Já que a questão 

ambiental encontra-se intrinsecamente ligada às condições socialmente construídas, 

compondo o conjunto das manifestações da questão social existentes na sociedade 

capitalista. 
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Em A Ideologia Alemã, Marx adiantou: «No desenvolvimento das forças 
produtivas, se produz um estágio em que nascem forças produtivas e meios 
de circulação que não podem senão ser nefastos no quadro das relações de 
produção existentes, e que já não são forças produtivas, mas forças 

destrutivas (o maquinismo e o dinheiro)». (COGGIOLA, 2004, p. 43-44). 

Outra causalidade do desgaste ecológico, segundo Silva (2010) é a 

tecnologia utilizada pelo capitalismo em busca de minimizar os danos causados à 

natureza, que ocorre em vias inversas ao esperado. Pois também pelos avanços 

tecnológicos o meio natural é invadido e desgastado progressivamente. Sendo ainda 

segundo Silva (2010) uma bifurcação do consumo, uma vez que o homem se 

apropria e consome os recursos da natureza enquanto esta paulatinamente deixa de 

satisfazê-lo.  

A descartabilidade é outra maneira que o capital encontrou de ao mesmo 

tempo lucrar e destruir o ambiente natural. Através da qual, incentivada pela 

tecnologia, os produtos passaram a ter menos durabilidade, fazendo com o processo 

de troca seja agilizado contribuindo para o aumento da mercantilização econômica e 

dilapidação da natureza. 

Com fatores impulsionantes, a lógica capitalista assim, consegue atingir o 

ápice de desenvolvimento, produção e reprodução de mercadorias em massa, 

acumulação, competitividade, exploração e expropriação, tanto dos trabalhadores 

quanto dos recursos naturais finitos – renováveis e não renováveis – alçando seu 

protagonismo na destruição da natureza e no desenvolvimento de muitos problemas 

socioambientais. 

Essas diversidades de ideias a respeito da natureza, que permeia a 

sociedade contemporânea quando o assunto é a crise ambiental, tem algumas 

correntes se posicionam em defesa do sistema vigente acreditando que não é esse 

sistema que destrói e vem acabando com os recursos naturais. Em contrapartida, 

outras apresentam-se como correntes contrárias e defendem ser o capitalismo que 

lentamente tem realizados danos ambientais severos. Essas alternativas 

desdobram-se em ecocapitalismo e ecossocialismo. 

Um dos projetos do capitalismo, apontado como minimizador e até solução 

para os problemas ambientais atuais, é o ecocapitalismo. Uma corrente embrionária 

do próprio sistema capitalista de enfrentamento dos desastres naturais. É visto como 

um movimento forte e vem ganhando adeptos, como os movimentos “verdes” que 

apoiam o sistema capitalista de produção.  
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A denominação ecocapitalismo se firma no tripé que paradoxalmente tenta 

manter um equilíbrio entre o sistema econômico, social e ambiental, de forma a 

disseminar a ética socioambiental capitalista. Com discurso de sustentabilidade, o 

capitalismo vem usando a questão ambiental como mais uma manobra para 

continuar a perpetuação da sua ideologia. 

O ecocapitalismo é uma ideologia que quer se firmar como dominante através 

do discurso de defensor da natureza, ao mesmo tempo em que permite sua 

destruição. Desencadeando a dialética da questão ambiental. Deixar destruir desde 

que faça a recuperação. 

Aparentemente, a questão ambiental na corrente ecocapitalista tem solução. 

Seus seguidores são otimistas na recuperação da natureza e veem a tecnologia 

como um meio de enfrentamento. 

Essa nova forma de combate aos desastres naturais dos movimentos 

sustentáveis, se utilizam de frases como poupar, reciclar e reutilizar os produtos. 

Que apenas reforçam a dinâmica de destruição e desresponsabilização pelos 

estragos no meio ambiente. Segundo Silva (2010), 

Evidencia-se, assim, que a particularidade da indústria de reciclagem consiste 
em transformar as sequelas do processo de destruição ambiental em um 
novo objeto de produção mercantil; o faz através da organização e 
reorganização dos processos de trabalho, das inovações tecnológicas e 
organizacionais e da formação de uma cultura legitimadora das suas 
iniciativas. (SILVA, 2010, p. 26). 

A corrente ecocapitalista não pretende mudar as bases de produção do 

sistema capitalista, nem enfrentar o produtivismo e consumismo. Pelo contrário, quer 

manter sua lógica de produção, reprodução e consumo, pois seu processo de 

acumulação não pode ser afetado, tratando a questão ambiental como 

individualizada, deixando a população sofrer as consequências das instabilidades 

climáticas, escassez de recursos naturais, extinção e poluição. Ainda em Silva, uma 

mercantilização dos efeitos da destruição ambiental. Sobre isso, acrescenta Löwy 

(2010) que, 

A racionalidade limitada do mercado capitalista com o seu cálculo imediatista 
de perdas e lucros é intrinsecamente contraditória com uma racionalidade 
ecológica, que leve em conta a longa temporalidade dos ciclos naturais. Não 
se trata de opor os ‘maus” capitalistas ecocidas aos “bons” capitalistas 
verdes: é o próprio sistema, fundado na impiedosa competição, nas 
exigências da rentabilidade na corrida atrás do lucro rápido que é o destruidor 
dos equilíbrios naturais. (LÖWY, 2010, p.38). 

Contudo, tendo visto que o sistema capitalista quer utilizar de sérias questões 

que põe em risco a vida no planeta para continuar a perpetuação da sua lógica, 
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conclui-se que uma perspectiva ecológica, voltada para uma economia ecológica 

que emerge dentro do capitalismo, não é, e nem vai ser uma corrente ecológica em 

sua essência. Pois o capitalismo possui, desde sua gênese, ações predatórias, 

consistindo em uma utopia suas ações de tornar a natureza mais verde e menos 

destruída. Segundo Cantor (2007), 

De forma histórica específica, o capitalismo, as relações entre os seres 
humanos, a sociedade e a natureza converteram-se em relações mercantis e 
monetárias. Isto redunda em que, em ara do lucro – que é a essência do 
modo de produção capitalista –, dilapidem-se as duas fontes fundamentais 
riqueza: a força de trabalho e a terra, o que produz, de um lado, a alienação e 
a desumanização e, do outro, a destruição acelerada do meio rural. É 
verdade que Marx se concentrou principalmente no primeiro aspecto, ou seja, 
nas implicações que a exploração da força de trabalho e a divisão do trabalho 
geram na sociedade capitalista, ao redor da qual desenvolveu uma autentica 
ecologia humana. (CANTOR, 2007, p. 101-102). 

Com perspectivas ousadas e contrárias às ideias da vertente capitalista 

ambiental, o ecossocialismo defendido por alguns autores e alvo de críticas por 

outros, por ser classificado utópico, é uma corrente pautada na teoria marxista para 

superação das bases capitalistas de produção, juntamente com ideais ecológicos. 

Acreditam seus seguidores ser incompatíveis a lógica de mercado e do lucro com as 

exigências ecológicas de menos destruição e interferência; poupar mais, proteger 

mais.  

A questão da ecologia, do meio ambiente, é a questão central do capitalismo; 
para parafrasear uma observação do filósofo da Escola de Frankfurt Max 
Horkheimer – “se você não quiser falar do capitalismo, não adianta falar do 
fascismo” – eu diria, também: se você não quer falar do capitalismo, não 
adianta falar do meio ambiente, porque a questão da destruição, da 
devastação, do envenenamento ambiental é produto do processo de 
acumulação do capital [...]. (LÖWY, 2013, p. 81). 

Por ser uma proposição antagônica ao sistema vigente e alvo de repressões, 

o ecossocialismo só conseguirá transcender sua utopia e desenvolver meios de 

reprodução social sustentáveis, respeitando o meio ambiente e utilizando-se apenas 

do valor de uso se superar o sistema capitalista. 

[...] a crise do capitalismo e a crise ecológica resultam da dinâmica do 
sistema capitalista que transforma seres humanos e recursos naturais em 
mercadorias necessárias à expansão dos negócios e a acumulação de lucros. 
Na sua feição atual a crise reflete as dificuldades da civilização capitalista 
industrial e do seu modo de vida caracterizado pelo american way of life, em 
manter-se sem rupturas. A questão ecológica, do meio ambiente, é central no 
capitalismo. As tentativas de soluções, a exemplo do Tratado de Kioto e as 
medidas pactuadas em Copenhagen em 2008, estão muito aquém das 
providências necessárias à resolução do problema. O ecosocialismo, em sua 
utopia, mas sem ser uma abstração, apresenta-se como um paradigma de 
civilização alternativo. (LÖWY, 2013, p. 79). 
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A partir disso, as reflexões acerca das propostas ecossocialistas são 

fundamentais para se manter a vida no planeta, conforme sugere Löwy (2013, p.82), 

“[...] trata-se de transformar, não só as relações de produção, as relações de 

propriedade, mas a própria estrutura das forças produtivas, a estrutura do aparelho 

produtivo”. Sendo também indispensável a mudança econômica e no estilo de vida 

que alicerçam os Estados. Pois ainda segundo o mesmo autor,  

[...] um processo de transição ao socialismo só é possível quando houver a 
substituição dessas formas de energia pelas energias renováveis, que são a 
água, o vento e, sobretudo, a energia solar. Por isso, o ecossocialismo 
implica uma revolução do processo de produção das fontes energéticas. É 
impossível separar a ideia de socialismo, de uma nova sociedade, da ideia de 
novas fontes de energia, em particular do sol – alguns ecossocialistas falam 
do comunismo solar, pois entre o calor, a energia do Sol e o socialismo e o 
comunismo haveria uma espécie de afinidade eletiva. 
[...] não basta, tampouco, transformar o aparelho produtivo; é necessário 
transformar, também, o estilo, o padrão de consumo, todo o modo de vida em 
torno do consumo, que é o padrão do capitalismo baseado na produção 
massiva de objetos artificiais, inúteis, e mesmo perigosos. (LÖWY, 2013, p. 
83). 

Desse modo, os parâmetros da corrente ecossocialista se sustentam, 

segundo Carlos Walter (2010), na construção de novas relações sociais entre 

homens e natureza, no rompimento do círculo destrutivo da lógica do capital. 

Nesse sentido a perspectiva defendida pelo movimento ecossocialista é de 

superação da ordem do capital e do seu insaciável processo de acumulação que 

destrói a sociedade e desencadeia transtornos, como a escassez dos recursos 

naturais finitos e inconstâncias para gerações futuras. 

O que se necessita, por conseguinte, é uma visão muito mais radical e 
profunda do que seja uma revolução socialista. Trata-se de transformar não 
só as relações de produção, as relações de propriedade, mas a própria 
estrutura do aparelho produtivo. (LÖWY, 2013, p. 82). 

Löwy (2010) define a posição do movimento ecossocialista, que segundo ele, 

Trata-se de uma corrente de pensamento e ação ecológicos que toma como 
suas as aquisições fundamentais do marxismo – ao mesmo tempo em que se 
livra de seus entulhos produtivistas. Para os ecossocialistas, a lógica do 
mercado e do lucro - bem como aquela do defunto do autoritarismo 
burocrático o “socialismo real” – são incompatíveis com as exigências de 
preservação do meio ambiente. Ao mesmo tempo em que criticam a ideologia 
das correntes dominantes do movimento operário, eles sabem que os 
trabalhadores e suas organizações são uma força essencial para uma 
transformação radical do sistema, e para a construção de uma nova 
sociedade socialista e ecológica. (LÖWY, 2010, p. 37). 

O enfretamento que o ecossocialismo propõe ao modo econômico do capital 

se comporta como alternativa às potencialidades desse sistema imperante 

entranhado e ideologicamente repressor da sociedade. À medida que o movimento 

problematiza questões como a mercadoria, seu valor de uso e de troca, que é 
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produzido em massa, para que a sociedade desperte o desejo de consumo, 

afetando diretamente os ecossistemas, pois todos os produtos/mercadorias 

produzidos possuem matérias-primas da natureza, seja da fauna seja da flora, a 

degradação ambiental sempre acontece. E com o consumo em larga escala, a 

devastação alcança proporções exorbitantes. Diferentemente do antigo sistema 

feudal que havia produção para o consumo e eventuais trocas. 

[...] com base nas referências a Marx e aos autores marxistas, que o modo de 
produção capitalista acirrou a desigualdade social e a destruição 
socioambiental. Diferentemente de momentos pretéritos, em que os efeitos 
destrutivos da produção industrial sobre a natureza se fizeram localizados 
(poluição de mares, devastação de florestas, extinção de algumas espécies), 
no período atual pesquisas promovidas pelas diversas instituições científicas 
e agências multilaterais demonstram que a natureza evidencia sinais de 
esgotamento de suas potencialidades, “[...] obstaculizando a expansão 
incessante da produção mercantil, seja pela via da escassez de matérias-
primas, seja pela dimensão dos danos sociais, políticos e econômicos 
causados pela depredação ambiental e pela poluição” (SILVA, 2010, p. 67). 

Constituindo-se a corrente ecossocialista, nos ideais de Löwy (2013), não só 

na perspectiva de uma nova civilização, mas de uma sociedade pautada na 

solidariedade entre os humanos e a natureza, não esperando o dia da catástrofe 

acontecer, de o mundo se desvair, mas travando uma luta coletiva de classes e em 

prol da natureza para a sobrevivência humana. 

Assim, o ecossocialismo é uma estratégia de convergência das lutas sociais e 
ambientais, das lutas de classe e das lutas ecológicas contra o inimigo 
comum que são as políticas neoliberais, a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o imperialismo americano, o 
capitalismo global. Este é o inimigo comum dos dois movimentos, o 
movimento ambiental e o movimento social. Não se trata de uma abstração, 
há muitos exemplos; aqui mesmo, no Brasil, como um belo exemplo do que 
seja uma luta ecossocialista, tivemos o combate heróico de Chico Mendes, 
que pagou com sua vida o compromisso de luta com os oprimidos. (LÖWY, 
2013, p. 83). 

Assim, pode-se constatar que a racionalidade capitalista é incompatível com 

uma racionalidade ecológica que de fato se proponha a não desperdiçar, prejudicar, 

nem acelerar a destruição da natureza. O que para Löwy (2013) é um mal que está 

cada vez mais perto, 

Assistimos, no começo do século 21, a um “progresso” cada vez mais rápido 
do trem da civilização industrial e capitalista em direção ao abismo, um 
abismo que se chama catástrofe ecológica. É importante levar em conta a 
aceleração crescente do trem, a vertiginosa velocidade com a qual se 
aproxima do desastre. Precisamos puxar os freios de urgência da revolução, 
antes que seja tarde demais. (LÖWY, 2013, p.84) 

Sendo, portanto, utópico e ilegítimo o discurso capitalista de sustentabilidade. 
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2.3. A questão ambiental como expressão da questão social. 

A compreensão da questão ambiental, enraizada no capitalismo e como mais 

um desdobramento da questão social, na qual atua os profissionais de Serviço 

Social, está muito esparsa e indevidamente mascarada pela lógica capitalista. 

A visão compartimentalizada da questão social e distanciada da questão 

ambiental, leva ao entendimento de que crise ambiental se restringe apenas às 

agressões que a fauna e a flora (meio ambiente) vêm sofrendo nos últimos anos. 

Erroneamente colocam a questão ambiental à margem da sociedade e não 

como parte integrante de uma totalidade que contém aspectos sociais, econômicos 

e políticos abrangentes na sociedade e que por sua vez incidem com maior requinta 

sobre os setores sociais mais explorados pelo capital.  

A expressão questão social surgiu no século XIX em meio à efervescência do 

capitalismo concorrencial. Com a transição para o capitalismo monopolista, passou a 

ser parte integrante e internalizada da ordem social (relação de exploração do 

trabalho pelo capital) e a ser legitimada e desencadeada pelo desenvolvimento 

econômico. Segundo Iamamoto (2004), a questão social é expressão das mazelas 

causadas pelo conflito entre capital e trabalho oriundas do processo de consolidação 

do capitalismo monopolista, que fundamenta seu modo de produção na propriedade 

privada, centralização dos meios de produção, apropriação da riqueza socialmente 

produzida. O que acarretou profundos problemas de ordem social à classe 

trabalhadora, e mudanças na sociedade. 

Questão social é “o conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é 
cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte 
da sociedade” (IAMAMOTO, 2005, p. 27).  

Neste sentido, 

[...] para compreender as manifestações da questão socioambiental, faz-se 
necessário vinculá-las ao modo de produção capitalista, por entender que 
este tem intensificado cada vez mais suas contradições, impondo a 
destrutividade ambiental e social como “condição” para sua autorreprodução. 
(NUNES; FREITAS, 2011 apud NUNES, 2013, p. 197). 

Nas décadas seguintes ao período de transição inicial do capitalismo pouco 

se falava sobre esgotamento dos recursos naturais. A natureza ainda era vista como 

algo que podia ser utilizado como um recurso infinito. Caracterizando o que Silva 

(2010) afirma ser o uso indiscriminado dos recursos da natureza, que são causas 

fundamentais da questão ambiental, atualmente, em debate. Sustentando esse 
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pensamento Leff (2003) considerada também que as desestabilidades ambientais 

culminam em graves crises e que não são uma transformação natural, mas 

sucessivas intervenções induzidas.  

A ordem capitalista de produção não se preocupou em associar a nova 

economia à também uma nova cultura da natureza. Preocupou-se em vislumbrar 

apenas o lucro e o seu sistema de reprodução. Sobre isso, Marx (1984) sustenta 

que o metabolismo social burguês, através do trabalho humano tem capacidade, 

potencial e habilidades para alterar as condições naturalmente postas. 

A relação existente entre homem e meio ambiente é uma relação tensionada 

de contradições, pois ao mesmo tempo em que o homem é componente da 

natureza, é colocado como um ser exterior a ela. A sociedade capitalista é a 

responsável por essa contradição que se funda como gênese da produção e 

reprodução da questão social. Fato que não exclui o meio ambiente. Por ser 

considerado palco harmônico de convívio com o homem, o capitalismo fez com que 

essa afável relação sofresse com o descontrolado crescimento econômico e 

populacional das cidades. 

Segundo Marx (in FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 2012), a relação entre homem-

trabalho-natureza acontece em movimentos cíclicos para a realização da riqueza. 

Mão de obra excedente, cadastro de reserva, tecnologias, máquinas, infraestrutura e 

a ineficácia do mercado de absorver toda a mão de obra disponível, são alguns de 

seus contrastes. Além da dilapidação processual e gradual da natureza, a barbárie 

da vida social também compõe a dialética da economia burguesa. 

Engels (1986) já alertava no século XVIII sobre a exposição da natureza aos 

desastres, demonstrando que a dependência do homem à natureza iria continuar, 

porém em situações críticas. Segundo ele, 

Nós não devemos nos vangloriar demais das nossas vitórias humanas sobre 
a natureza. Para cada uma destas vitórias, a natureza se vinga de nós. É 
verdade que cada vitória nos dá em primeira instância, os resultados 
esperados, mas em segunda e terceira instâncias ela tem efeitos diferentes, 
inesperados, que muito frequentemente anulam o primeiro. As pessoas que, 
na Mesopotâmia, Grécia, Ásia Menor e Alhures destruíram as florestas para 
obter terra cultivável, nunca imaginaram que eliminando junto com as 
florestas os centros de coleta e as reservas de umidade lançaram as bases 
para o atual estado desolador desses países. [...] Os fatos nos lembram todo 
instante que nós não reinamos sobre a natureza do mesmo modo que um 
colonizador reina sobre um povo estrangeiro, como alguém que está fora da 
natureza, mas que nós lhe pertencemos com nossa carne, nosso sangue, 
nosso cérebro, que nós estamos em seu seio [...] (ENGELS, 1876, apud 
LÖWY, 2004, p. 91-92). 
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Desse modo, a interferência na natureza vem abalando a relação de 

interdependência que o homem possui com ela para sobreviver. As contradições 

impostas pelo sistema capitalista colocam em dúvida a existência da humanidade 

com sucessivas crises econômicas, sociais, políticas e principalmente ambientais, 

transformando a harmonia em caos, onde três dimensões se destacam, segundo 

Netto (2007, p. 136, apud Hobsbawn in Blackburn, 1992, p. 104): “o crescente 

alargamento da distância entre o mundo rico e o pobre [...]; a ascensão do racismo e 

da xenofobia; e a crise ecológica do globo, que afetará a todos”.  

Concernentes às contradições despontadas pelo modo de produção 

capitalista, suas consequências são nefastas, tanto para o âmbito social quanto para 

o ambiental, as formas como o capital se externaliza e materializa são extremamente 

agressivas, em função da sua lógica acumulativa.  

Silva (2010) ressalta os avanços em tecnologias que se manifestam 

contraditoriamente, logo a natureza é submetida a mais um processo agressivo de 

intervenção. Ocorre um processo de degradação dos recursos da natureza e esta 

responde deixando de atender à humanidade. Ainda em Silva, 

Se a indústria se esmera em consumir matérias-primas – portanto, 
fragmentos da natureza – devolve a esta os resíduos de sua produção (em 
forma de poluentes diversos), ao mesmo tempo em que dilapida o poder do 
trabalho; por sua vez, enquanto a agricultura retira a força natural do solo, 
debilita os trabalhadores. Assim, a indústria e comércio, fornecem os meios 
para a agricultura exaurir o solo [...] (SILVA, 2010, p. 59). 

Essa contradição do capital desencadeia mais uma expressão da questão 

social: que é a questão ambiental. Com isso, a questão ambiental não está 

deslocada da sociedade por estar diretamente ligada à natureza, nem desvinculada 

das manifestações sociais paradoxais existentes. Elas compõem a gama de 

variações da questão social, da contradição de tudo que existe no sistema 

capitalista, intensificando a desigualdade social e a usurpação econômica. Que por 

sua vez, se manifesta em expressões variadas como pauperismo, violência, 

desemprego, precarização do trabalho, dilapidação ambiental, falta de acesso à 

saúde, à habitação, à educação, entre outros, que são elementos cognitivos, que 

corroboram para a sustentação da sociedade capitalista.  

Ao contrário do que muitos pensam, não existe nova questão social. Esta 

continua a proliferação de mazelas perpassada ao longo dos períodos societais, 

sendo apenas remodelada, mascarada, e até mesmo reduzida, conforme Iamamoto 

(2007).  
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Em uma análise dualista, a produção é reduzida ao trabalho material, que 
transforma a natureza, abstraído das relações sociais por meio das quais se 
realiza, enquanto a reprodução estaria afeta às relações dos homens entre si 
na sua historicidade, eliminando, ao nível da análise, a processualidade 
contraditória do movimento do capital. [...] Existe, pois uma indissociável 
relação entre a produção dos bens materiais e a forma econômico-social em 
que é realizada, isto é, a totalidade das relações entre os homens em uma 
sociedade historicamente particular, regulada pelo desenvolvimento das 
forças produtivas do trabalho social. (IAMAMOTO, 2010, p. 55). 

Nesse cenário, a “velha questão social” metamorfoseia-se, assumindo novas 
roupagens. Ela evidencia hoje a imensa fratura entre o desenvolvimento das 
forças produtivas do trabalho social e as relações sociais o que impulsionam. 
Fratura esta que vem se traduzindo na banalização da vida humana, na 
violência escondida no fetiche do dinheiro e da mistificação do capital ao 
impregnar todos os espaços e esferas da vida social. (IAMAMOTO, 2010, p. 
144). 

Em suma, a questão social exprime as desigualdades da sociedade capitalista 

e suas formas de resistências que são controvérsias e peculiares. Além da 

tendência de naturalização da mesma no decorrer das transformações históricas. 

Neste sentido, é dentro desta dinâmica contraditória que a expressão 

socioambiental32 se justifica, segundo Silva (2010), como opção política para 

reforçar uma demarcação discursiva do componente crítico do ambientalismo como 

uma extensão da crise ambiental na sociedade. Que, para sua compreensão, não 

está desvinculada do âmbito social. A questão socioambiental é, portanto, o conjunto 

de manifestações da destruição ambiental, resultantes da apropriação privada da 

natureza, mediadas pelo trabalho humano. 

A questão ambiental é impulsionada pelo modo de produção predatório 

capitalista, e se configura como insustentável do ponto de vista ecológico. 

Contudo, a questão da crise ambiental por si só, não se sustenta. Agravantes 

desta problemática é o grande consumo de bens e serviços. Corroborando com essa 

problemática, Silva (2010) e Mészáros (1989) discutem que em decênios passados 

o consumo era moderado, consumia-se bens duráveis diferentemente da 

contemporaneidade. Com o progresso tecnológico e aperfeiçoamento das indústrias, 

o consumo dos bens que eram considerados duráveis tornou-se volátil. A população 

consome abundantemente produtos não duráveis, o que ocasiona um aumento na 

quantidade de lixo e consequentemente maior destruição da natureza. Com isso, o 

que se produzia com devastação de uma faixa de terra, hoje precisa-se de um 

espaço maior.  

                                                             
32Essa terminologia refere-se às poluições das águas, do solo, às questões referentes ao lixo, ao 
aquecimento global, a camada de ozônio, etc. 
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É, pois, extremamente problemático o fato de que, ultrapassado certo ponto 
na história do “capitalismo avançado”, este processo – que é intrínseco ao 
avanço produtivo em geral – esteja completamente revertido e da forma mais 
intrigante. Ou seja, que a “sociedade descartável” encontre o equilíbrio, entre 
produção e consumo necessário para a sua contínua reprodução, somente se 
ela puder artificialmente “consumir” em grande velocidade (isto é, descartar 
prematuramente) grandes quantidades de mercadorias, que anteriormente 
pertenciam à categoria de bens relativamente duráveis. Desse modo, ela se 
mantém como sistema produtivo manipulando até mesmo a aquisição dos 
chamados “bens de consumo duráveis”, de tal sorte que estes 
necessariamente tenham que ser lançados ao lixo (ou enviados a 
gigantescos “cemitérios de automóveis” como ferro-velho, etc.) muito antes 
de esgotada sua vida útil. (MÉSZÁROS, 1989, p. 16). 

Instantaneamente, uma sociedade descartável se promoveu. Silva (2010) 

sugere que a produção capitalista em massa institucionaliza um desperdício 

acentuado pelo progresso, que favorece a rotatividade dos produtos e um consumo 

absurdo. O valor de troca assim é intensificado subsistindo a lógica capitalista. 

Tantas foram às transformações na natureza através do trabalho humano que 

uma disfunção se encarregou de internalizar-se sobre o meio natural. Florestas 

inteiras destruídas, transtornos climáticos como escassez de chuva, inundações, 

crise hídrica, entre outras situações, são sentidas colocando a sociedade em risco. 

A propósito, o meio ambiente não está separado de nenhum setor de 

abrangência da questão social. A questão socioambiental tem relação direta com as 

áreas da saúde, educação, saneamento, esporte, lazer, habitação, emprego, dentre 

tantas outras que se desencadeia e manifesta as mazelas da questão social. 

Embora estas áreas tenham sofrido desdobramentos em políticas setoriais próprias, 

a política ambiental se desenvolveu tardiamente, sem uma ótica integradora com 

essas áreas e que com as quais está cada vez mais intrinsecamente relacionada. 

Mais uma vez, o sistema capitalista se apresenta como reprodutor de contradições 

interconexas na sociedade. 

Sobre essas relações replicadas e incidentes na sociedade, atualmente 

vivencia-se uma penosa crise hídrica. Entretanto, essa falta d’água não é pauta nova 

para a sociedade.  

Nos últimos 15 anos o Brasil tem encontrado dificuldades em superar as 

sucessivas crises hídricas e elétricas constantes no país. Esses fatos vêm se 

arrastando desde 2001 na sociedade brasileira, quando ocorreu um longo período 

de estiagem e seca, afetando os reservatórios e a distribuição de energia. No ano 

citado, o país ficou na eminência de um “apagão”, pois a distribuição de energia no 
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país é feita por usinas hidrelétricas, e por isso necessitada de água, que naquele 

ano tinha sido escassa. 

O país continua sofrendo com os transtornos climáticos. Sendo um país de 

grande extensão territorial, ao mesmo tempo em que ocorre nos estados do 

nordeste grandes períodos de seca, os estados do norte e sul, enfrentam cheias dos 

rios com inundações e chuvas torrenciais. 

O Brasil é um país que se localiza no hemisfério Sul do continente Americano. 

De clima quente e de extensa territorialidade, apresenta elevados índices de chuvas, 

variando de comportamento devido às mudanças dos fenômenos atmosféricos que 

atuam sobre as temperaturas e sobre os índices pluviométricos. 

Com essa diferenciação em seu território, o país enfrentou fortes chuvas nos 

anos de 2011 e 2012 que atingiram as cidades da região sudeste do país, 

principalmente as cidades da região serrana do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo. 

O estado do Rio de Janeiro possui o clima tropical de atitude, por estar 

localizado na região sudeste do país, onde a altitude varia de 800 a 1000 metros. 

Todo o território do estado tem um clima tropical, especificando-se a partir do seu 

relevo. Nas áreas características do relevo plano, predomina-se o clima tropical 

semiúmido, com verões quentes com alto índice de pluviosidade e invernos secos. 

Nas áreas entre a baixada fluminense e o planalto, o clima que predomina é o 

tropical de altitude de invernos com frios rigorosos, verões quentes e elevados 

índices de chuvas. Já nas regiões do planalto o clima se estabelece com verões 

quentes e úmidos, abundantes chuvas e invernos secos e frios. 

O número de vítimas atingidas todos os anos pelos acidentes naturais no 

estado do Rio de Janeiro tem crescido de forma descomedida. Concomitantemente, 

outras expressões da questão social veem à tona, como a falta de moradia, 

documentação, perda de familiares, desemprego, etc. Esses fatos são geradores de 

mais mazelas, como a concentração cada vez maior de pessoas em áreas de risco e 

expostos ao perigo, que acabam sofrendo com mais inundações, alagamentos, 

assoreamento de rios e novos deslizamento de terra. Ou seja, são partes da 

sociedade que estão sujeitos a exposição dos riscos e as vulnerabilidades sociais e 

que necessitam da intervenção de profissionais da área social bem como de 

políticas públicas. 
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O ponto de partida para a redução do risco de desastres e para a promoção 
de uma cultura de resiliência a desastre reside não só no conhecimento dos 
perigos, mas também das vulnerabilidades física, social, econômica e 
ambiental a desastres que a maioria das sociedades enfrenta, bem como das 
maneiras em que os perigos e as vulnerabilidades estão mudando a curto e 
longo prazo. (ONU, 2005, p. 9). 

Há alguns anos não se consegue mais mensurar e prever essas 

características que predominam nas regiões do país, como no Sudeste. Os índices 

de poluição e gases do efeito estufa (GEEs) tem afetado e alterado o clima em todo 

o globo. Causando as mudanças climáticas que são sentidas pela sociedade e que 

interferem diretamente na vida da população. 

Desse modo os eventos extremos vividos nos últimos anos, se justifica pela 

intervenção irregular e predatória do homem na natureza. A questão socioambiental 

tem protagonizado manchetes da mídia brasileira. São sucessivas intervenções que, 

levam a morte, aos poucos a natureza, desmatamento ilegal, uso indiscriminado e 

desperdício de água, descarte de lixo irregular, alterações climáticas, entre muitas 

outras. 

Todo esse empreendimento demonstra o quanto a questão socioambiental 

deve ser debatida e tomada para o conhecimento como uma das refrações da 

questão social que mais tem ocorrido e quase não é associada e apresentada como 

tal. 

A propósito, o desafio desse trabalho de conclusão de curso é demonstrar, 

mesmo que suscintamente, pautado em pesquisadas teóricas, conforme defende 

Netto (2013) que para se chegar aos contornos contemporâneos da questão social, 

que alguns insistem equivocadamente classificar como nova questão social, é 

preciso, “[...] a caracterização da “questão social”, em suas manifestações já 

conhecidas e em suas expressões novas, tem de considerar as particularidades 

históricas-culturais e nacionais”33. 

A “questão social” contemporânea nas sociedades capitalistas mantém a 
característica de ser uma expressão concreta das contradições e 
antagonismos presentes nas relações entre classes, e entre estas e o Estado. 
As relações capital-trabalho, no entanto, não são invariáveis, como tampouco 
o é a forma de organização do capital e do trabalho: por isso, concordamos 
com a ideia de que existem novidades nas manifestações da “questão social”, 
o que é muito diferente de afirmar que a “questão social” é outra, já que isso 
pressuporia afirmar que a “questão social” anterior foi resolvida e/ou superada 
(PASTORINI, 2004, p. 14-15). 

                                                             
33 NETTO, José Paulo. “Questão social”: elementos para uma concepção crítica. In Samba, cultura e 
sociedade: sambistas e trabalhadores entre a questão social e a questão cultural no Brasil. Marcelo 
Braz (Org.) 1ª ed. São Paulo.  Expressão Popular, 2013, p. 29) 
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Isto é, caracterizar a questão social nos parâmetros das condições e 

problemáticas atuais numa tentativa de enfretamento ao “minimalismo” e 

existencialismo de “nova questão social". Reforçando a perspectiva de apreensão do 

organismo vivo que é a totalidade da realidade, como apontado por (Pastorini 2004), 

construída a partir da relação dialética de continuidade e rupturas.  

[...] inexiste qualquer “nova questão social”. O que devemos investigar é, para 
além da permanência de manifestações “tradicionais” da “questão social” a 
emergência de novas expressões da “questão social”, que é insuprimível sem 
a supressão da ordem do capital. A dinâmica societária específica dessa 
ordem não só põe e repõe os corolários da exploração que a constitui 
medularmente: a cada novo estágio de seu desenvolvimento, ela instaura 
expressões econômicas e sociopolíticas diferenciadas e mais complexas, 
correspondentes à intensificação da exploração, que é a sua razão de ser. O 
problema teórico consiste em determinar concretamente a relação entre as 
expressões emergentes e as modalidades imperantes de exploração. 
(NETTO, 2013, p. 29). 

Enfim, exprimir fatos e relatos contrabalançados e devidamente sustentados 

afim de fazer-se refletir no silêncio das palavras determinações históricas mal 

interpretadas com a finalidade de atender uma determinada lógica. 

Em virtude destas questões sociais específicas, e da pouca visibilidade do 

Serviço Social no contexto de calamidade pública, abordar-se-á no próximo capitulo 

o papel do Serviço Social neste contexto. 
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Capítulo III – Serviço Social, Questão Socioambiental e Calamidade Pública. 

Neste terceiro e último capítulo pretende-se demonstrar a relação 

teoria/prática como princípio fundante para a formação profissional. Destacando que 

os desastres naturais se constituem de processos sociais historicamente adotados 

pela sociedade, portanto são desastres socioambientais que ameaçam a vida social.  

A análise centraliza-se a partir de um breve histórico do município de Nova 

Friburgo e da pesquisa de campo realizada pela autora como elemento significativo 

de percepção e estudo de questões como sua relação da cidade com os fatores 

climáticos que incidem no país e fortemente na região, bem como realizar uma 

comparação com outras regiões que também sofrem com o desequilíbrio ecológico 

da natureza e a intervenção direta do homem.  

Como vem sendo demonstrado no decorrer deste trabalho, situações de 

desastres e calamidade pública são frequentes no país. Desde uma enchente, uma 

tempestade, ventania e deslizamento, o Brasil é frequentemente afetado pelas 

catástrofes naturais. Como construção histórica, este cenário de tragédias também é 

campo de atuação do Assistente Social. 

As fontes utilizadas para realizar as análises foram jornais impressos e 

eletrônicos de circulação local e nacional, pesquisas em sítios eletrônicos, 

documentários, entrevistas e documentos provenientes do Centro de documentação 

Dom João VI Memória de Friburgo e da Prefeitura Municipal.  

 

3.1- Serviço Social e calamidade pública: bases para uma reflexão. 

O ponto de partida para a análise do Serviço Social é o de que a profissão é 
tanto um dado histórico, indissociável das particularidades assumidas pela 
formação e desenvolvimento da sociedade brasileira no âmbito da divisão 
internacional do trabalho, quanto resultantes dos sujeitos sociais que 
constroem sua trajetória e redirecionam seus rumos. Considerando a 
historicidade da profissão – seu caráter transitório e socialmente 
condicionado – ela se configura e se recria no âmbito das relações entre o 
Estado e a sociedade, fruto de determinantes macrossociais que estabelecem 
limites e possibilidades ao exercício profissional, inscrito na divisão social e 
técnica do trabalho e nas relações de propriedade que a sustentam. Mas uma 
profissão é, também, fruto dos agentes que a ela se dedicam cai seu 

protagonismo individual e coletivo. (IAMAMOTO, 2012, p. 39). 

Historicamente as situações de calamidade pública podem ser consideradas 

um campo de atuação de Assistentes Sociais conforme o disposto no Código de 

Ética art. 3º, alínea d: 
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São deveres do/a assistente social: 
d- participar de programas de socorro à população em situação de 
calamidade pública, na defesa de seus direitos e necessidades. (CFESS, 
1993, p. 27). 

 Todavia, essa área de intervenção é ainda incipiente e necessita de mais 

visibilidade e entendimento para uma atuação qualificada.  

O profissional Assistente Social, que é chamado para atuar em desastres, 

trabalha com a política pública de assistência social. Essa política é integradora do 

tripé da Seguridade Social – Assistência, Previdência e Saúde – que possui um 

caráter de abrangência e de articulação com as demais, tendo a finalidade da 

garantia dos direitos e condições dignas de vida. 

Entretanto, a política de assistência social só se consolidou com a 

Constituição Federal de 1988, onde consta no artigo 6º que: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição34”. 

Contudo, os progressos alcançados pela profissão, principalmente sua 

legitimação e regulamentação em 1957, são decorrências de lutas através de 

movimentos sociais ao longo da história do país. Pois, o trabalho do Assistente 

Social possui determinações históricas e sociais que não se devolvem 

independentes na sociedade. A tangente que determina e peculiariza o trabalho 

profissional estão no seio sociedade e atravessam-na em uma dinâmica que 

determina as relações sociais. 

Desse modo, a relação intrínseca que o Serviço Social possui com as 

relações sociais determinantes da sociedade vigente, relação ambígua entre as 

classes, que sucumbe e determina de forma minimizada e particularizada o trabalho 

profissional é necessariamente a polarização da relação contraditória de interesses, 

sendo cooptado pela classe dominante. 

Logo, pode-se dizer que a profissão atua num ambivalente jogo de interesses, 

ao mesmo tempo de incorpora e atua na garantia dos interesses das classes 

pauperizadas, profere os interesses do capital. A dinâmica do círculo vicioso 

concretiza interesses opostos e estabelecem uma permanente tensão, respondendo 

ao mesmo tempo as necessidades do capital como do trabalho, da classe dominante 

                                                             
34CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, de 05 de outubro de 1988, Título II, 
Capítulo II – Dos direitos Sociais, Art. 6º. 
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e da classe trabalhadora. Ou seja, os interesses de ambos são atendidos, pela 

mediação, mas fortalecido apenas o capital. 

Logo, pode-se dizer que a profissão é atravessada por relações de poder que 

conferiu um caráter essencialmente político, desenvolvido histórico-socialmente por 

condicionantes do contexto social do país. 

A profissão, assim, apresenta-se numa perspectiva histórica e dialética da 

sociedade e numa relação indissociável de suas particularidades e fruto de lutas 

históricas. 

Para analisar o Serviço Social como profissão inserida na divisão sócio 

técnica do trabalho é necessário relacioná-lo à conjuntura do país. Não 

descaracterizando toda a construção histórica dos movimentos sociais anteriores, de 

lutas, desafios, progressos, obstáculos e conquistas ao longo dos anos. Para o 

Serviço Social brasileiro, a década de 1980, foi um período de grande mobilização. 

Com o fim da ditadura civil-empresarial militar (1964-1985) e início de uma severa 

crise econômica, o Serviço Social instala um movimento de renovação da profissão, 

de suas bases fundantes, de ampliação de debate teórico para incorporação de 

temáticas e campo de atuação como Estado e as Políticas Sociais, e busca 

evidenciar sua inserção no marxismo. 

Com novos parâmetros da fundamentação do trabalho, como a compreensão 

do Serviço Social no processo de reprodução social, inserido na divisão sócio 

técnica do trabalho coletivo, segundo Iamamoto (2007), possibilitou o entendimento 

e a ruptura com diretrizes passadas da profissão.  

Desse modo, o movimento de Reconceituação da profissão iniciado nos anos 

80 do século passado, que adentrou os anos 1990, estava passando por uma 

revisão interna de negação do Serviço Social Tradicional e reformulação das 

concepções reguladoras da profissão.  

Esse movimento, de Intenção de Ruptura, que ativamente permeia a 

contemporaneidade, busca novas concepções teóricas e ético-políticas que 

orientaram a profissão à uma forma de trabalho totalizadora, que valorize os 

indivíduos, suas capacidades e o meio que está inserido. Além de embasar uma 

nova perspectiva de trabalho e uma nova leitura da realidade social, dando suporte 

necessário para uma intervenção qualificada às mais variadas complexificações da 

questão social. 
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Entretanto, com a legitimação tardia da profissão, através da Constituição 

Federal de 1988, posteriores conquistas para a categoria profissional ocorreram, 

como a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em 1993, que 

certifica a profissão em bases legais e éticas. A Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em 

setembro de 2004. A regulamentação da PNAS ocorrida em setembro de 2005 com 

a publicação da Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social 

(NOB/SUAS).  E a aprovação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

do SUAS (NOB/RH SUAS) em 2006, com o objetivo de regulamentar a gestão do 

trabalho no âmbito do SUAS.  

Toda essa trajetória de conquistas na Assistência Social foi fruto da luta de 

setores da sociedade interessados em estabelecê-la enquanto um direito de 

cidadania e dever do Estado, mas o aspecto cultural da caridade e da filantropia 

ainda é um desafio a ser enfrentado por esta política, por ser vista pela sociedade 

como uma concessão, doação de benefícios, uma verdadeira caridade.  

Mesmo com todo esse progresso para a categoria profissional, a atuação do 

Serviço Social em situações de desastres naturais e calamidade pública, é obscura 

e permeada por indefinições. A visão assistencialista e caritativa que a profissão 

ainda carrega é fortemente apontada. 

O Assistente Social trabalha em todas as esferas das políticas sociais e em 

situações de desastres requer sim a atuação profissional, para garantia de direitos, 

seja à cidade, à moradia, ao trabalho, à vida digna etc., à população vítima da 

tragédia. 

Porém, muitas práticas profissionais caem no assistencialismo e/ou 

voluntarismo, pois as atividades desenvolvidas pelo Assistente Social são restritas a, 

na maioria das vezes, alojarem os atingidos em abrigos temporários, realizar 

articulação com outras categorias profissionais, realizar encaminhamentos, cadastrar 

e coletar dados das famílias, orientar os atingidos quanto a seus direitos, etc. 

Nesse momento, o profissional é atravessado por particularidades que não 

foram planejadas e que geram conflitos.  
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Eu afirmo, por mais que você tente planejar, na tragédia o profissional fica 
desorientado. Você precisa de uma pessoa que esteja à frente, que tenha 
noção do trabalho, do que fazer, para te dirigir, delegar funções, e controlar 
ações. Porque você fica completamente perdido. O que faz gerar conflitos. 
Pois sempre aparece alguém de outra secretaria, ou até mesmo os 
voluntários, mesmo sem querer, e querem colocar ordem, falam para você 
assim: faz isso! Nesse momento você enquanto profissional se encontra em 
uma situação complicada, pois o técnico é você, mas no primeiro momento 
você não reflete, não raciocina. Por um lado, eles ajudam e pelo outro você 
fica sem reação. (Relato da Assistente Social). 

Em 2012, aconteceu o 4º Fórum de Assistência Social do Ministério da 

Defesa. O evento foi realizado no Rio de Janeiro e propôs “discutir o trabalho de 

assistentes sociais nas situações de emergência, desastres e calamidades públicas, 

e as formas de enfrentamento a esses acontecimentos no Brasil por meio de 

políticas públicas”. (CFESS)35 

Esse avanço no trabalho profissional para que os Assistentes Sociais não 

regridem a mero executores de tarefas delegadas por terceiros é importante na 

conjuntura da sociedade contemporânea do país que vem enfrentando 

alarmantemente situações de desastres.  

Para Iamamoto, (2012, p. 40), o maior desafio da categoria, na atualidade, é 

tornar o projeto profissional um guia para o exercício da profissão e consolidá-lo por 

meio da sua implementação efetiva. Para tanto, é necessário articular as dimensões 

ético-políticas, acadêmicas e legais que lhe atribuem sustentação com a realidade 

do trabalho profissional que se materializa. 

Enfim, o debate profissional é atravessado por muitos obstáculos e 

desdobramentos da questão social que precisam ser aceitos e enfrentados a partir 

da desmistificação da profissão, planejamento e orientações. O item seguinte propõe 

demonstrar a materialização da questão ambiental na cidade de Nova Friburgo. 

 

3.2- Expressões da questão social no contexto de Nova Friburgo.  

Nova Friburgo é um município localizado na região serrana do estado do Rio 

de Janeiro. De clima tropical de altitude apresenta temperaturas amenas no verão e 

fria no inverno; as quatros estações são bem definidas. Nova Friburgo, em sua 

formação, recebeu diferentes nacionalidades de colonizadores: portugueses, suíços, 

alemães, sírios, italianos, japoneses, espanhóis, húngaros, austríacos e libaneses, 

tornando-se a única cidade do país colonizada por dez nações.  

                                                             
35Conselho Federal de Serviço Social – <http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/864> 
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O clima da Região Serrana do Rio de Janeiro é classificado como Tropical de 
Altitude. Nos municípios que bordejam a serra, como por exemplo, Petrópolis, 
Teresópolis e Nova Friburgo, a pluviosidade média anual ultrapassa os 2.500 
mm. Por outro lado, os municípios mais ao Norte, em direção a Minas Gerais, 
como por exemplo, os municípios de Areal e São José do Rio Preto, 
apresentam pluviosidade média menor que 1.300 mm ao ano, com períodos 
secos e déficits hídricos bastante pronunciados (Araújo et al., 2011). Durante 
o verão, a média pluviométrica da região é entre 200 e 250 mm. Em Nova 
Friburgo, por exemplo, a média no mês de janeiro é de 227 mm. (UFRJ, 
Instituto de geociência, p. 45). 

O núcleo populacional original do município compreendia a colônia do Morro 

Queimado distrito de Cantagalo, que a título de curiosidade não era proveniente de 

colonizadores portugueses e sim suíços. Em 16 de maio de 1890, Nova Friburgo 

teve sua emancipação política sendo elevada à categoria de cidade, possuindo uma 

diversificada economia com um crescimento comercial e urbano significativo se 

comparado à região em seu entorno, que sentiu duramente os efeitos do fim dos 

latifúndios escravistas. 

Nos primeiros anos do século 20 – enquanto na região do entorno 
desmoronava a economia que havia se sustentado sobre o latifúndio 
escravista –, Nova Friburgo convivia com o crescimento comercial e urbano: 
já existiam alfaiatarias, sapatarias e outras oficinas do setor de vestuário e de 
fabricação de ferramentas, pequenas fábricas de cerveja e café, além de um 
próspero comércio ambulante. A cidade foi se afirmando também como um 
polo de atração para pessoas em busca de melhores oportunidades, devido 
às condições adversas da vida no campo. FONTE: 
http://novafriburgo.rj.gov.br/nova-friburgo/ 

Com uma área de 938,5 quilômetros quadrados e com uma população um 

pouco mais de 182.082 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, a localidade friburguense é habitada por uma diversificada cultura 

com destaque para a suíça, além de ser o município que abrigou a primeira 

comunidade luterana do Brasil e a primeira Igreja Luterana da América Latina. A 

cidade é banhada pelo rio São João das Bengalas e faz divisa com os municípios de 

Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Macaé, Trajano de Morais, 

Bom Jardim, Duas Barras, Sumidouro e Teresópolis. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados disponíveis em IBGE Cidades. 

 

Atualmente, Friburgo tem 197 anos de emancipação e administração política, 

configura-se ainda com uma economia de base industrial-têxtil, principalmente de 

moda íntima. O turismo também constitui e contribui para a renda per capta do 

município, pela variedade de cachoeiras e o clima de montanha. Além de possuir 

outras atividades econômicas, como flores de corte, olericultura, caprino cultura e 

indústrias de vestuário e metalúrgica. 

[...] a primeira atividade econômica registrada em Nova Friburgo foi a 
agricultura. Inicialmente praticada por imigrantes, o cultivo de inúmeras 
variedades de frutas, legumes, verduras e até flores transformou a cidade em 
referência estadual da agroindústria. Atualmente, Nova Friburgo detêm o 
título de maior produtora de morango, couve-flor e flores de corte do estado, e 
ainda destacam-se as culturas de tomate, inhame, truta, oleiriculturas e etc. 
no cenário nacional. 

Hoje, Friburgo é responsável por 25% da produção nacional de lingerie e é 
conhecida pelo título de “Capital da Moda Íntima”. O Polo de Moda Íntima de 
Nova Friburgo e Região possui cerca de 1000 confecções que geram 20 mil 
postos de trabalho – 8 mil diretos e 12 mil indiretos. O bairro de Olaria e o 
Distrito de Conselheiro Paulino concentram, atualmente, um grande número 
de confecções, depósitos e lojas de moda íntima. FONTE: 
http://novafriburgo.rj.gov.br/nova-friburgo/ 

O município de Nova Friburgo é constituído de 8 distritos: Nova Friburgo, 

Amparo, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, Lumiar, Mury, Riograndina e São 

Pedro da Serra. Possui uma grande área rural localizada no distrito de Campo do 

Coelho bastante afetado pelas chuvas. 

Todavia, Nova Friburgo protagonizou em janeiro de 2011, o que pode ser 

considerado a maior tragédia climática do país. Quando fortes chuvas iniciaram na 

região incessantemente na noite do dia 11 e madrugada do dia 12 de janeiro. A 

proporção da chuva, que muitos estudiosos acreditam ter sido uma tromba d’água, 

era enorme e intensa, o que elevou o nível do Rio São João das Bengalas, que corta 



 
 

 

87 

a cidade, provocando uma forte enxurrada além de vários deslizamentos de terras 

das montanhas ao redor da cidade. 

O Megadesastre atingiu sete cidades da região serrana, principalmente as 

cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, causando a morte de 947 

pessoas. Além de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis também foram afetados 

os municípios de Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim e Areal. 

Segundo dados do Anuário do Instituto de Geociências da UFRJ o 

megadesastre é assim considerado, por ser um dos maiores incidentes 

protagonizados pela natureza que incidiram sobre uma região. Ainda segundo o 

instituto: 

O evento foi deflagrado por condições climáticas extremas de precipitação 
acumulada em 24 horas de 241,8 mm, com pico de 61,8 mm em uma hora, o 
que ajudou a perfazer a precipitação acumulada entre os dias 1º e 12 de 
janeiro de 573,6 mm. Os principais tipos de movimentos de massa 
observados na área foram corridas de massa, detritos, terra ou de lama, os 
deslizamentos do tipo “Parroca”, “tipo Rasteira”, “tipo Vale Suspenso e os 
deslizamentos tipo “Catarina”. (UFRJ, Anuário do Instituo de Geociências, p. 
43). 

Esse desastre natural provocou estragos incalculáveis às cidades, além de 

centenas de mortes e desabrigados. Oficialmente, foram 947 mortes e 50.000 mil 

desabrigados, 300 desaparecimentos, além dos desalojados não contabilizados, 

afetando assim quase 1.000.000 pessoas, segundo o Instituo de Geociências da 

UFRJ. Entretanto, segundo relatos de moradores foram muito mais mortes, além das 

pessoas que ainda continuam desaparecidas, cerca de 160 mesmo se passando 5 

anos.  

O senhor Adão Francisco da Silva, de 67 anos, que ficou soterrado por horas 

depois de um deslizamento de terra na cidade de Teresópolis, conta que: 

"A chuva começou cedo, lentamente. Por volta das 23 horas, deu um 
estrondo lá em cima e isso aqui tremia tudo e já não dava tempo de ninguém 
correr. Minha casa caiu toda, foi tudo abaixo. Por enquanto não fizeram 
nada." (Adão Francisco da Silva) FONTE: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-
ESPECIAL/436572-ENCHENTES---RIO-DE-JANEIRO-A-PIOR-TRAGEDIA-
CLIMATICA-NO-PAIS-ACONTECEU-NA-REGIAO-SERRANA-BLOCO-
2.html> 

Tragicamente no Brasil, centenas de pessoas morrem e/ou são afetadas em 

decorrência de desastres naturais, em especial por fortes chuvas, inundações, 

soterramentos, etc., anualmente. 

Historicamente as chuvas fortes e as enchentes sempre fizeram parte do 

cotidiano do friburguense. Como a maioria das cidades, Nova Friburgo também se 
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desenvolveu as margens de um rio, o Rio São João das Bengalas que forma 

confluência com outros dois rios, o Rio Cônego e Santo Antônio seguindo seu fluxo 

até lançar-se no Rio Grande e desaguar no Rio Paraíba do Sul. 

As enchentes com grandes inundações e chuvas torrenciais datam desde a 

fundação da cidade em 1820 causando sempre muitos danos e destruição à 

população. Por causa do clima, a ocorrência de chuvas em Nova Friburgo se dá o 

ano todo, porém os registros mostram que é sempre no verão que as maiores 

inundações acontecem. 

Em janeiro de 1849, o Código de Postura previu que a Câmara Municipal 

solicitasse a colaboração “obrigada” de todas as pessoas “úteis” da cidade em caso 

de inundação. Uma vez que severas punições, como pena de multa e até prisões, 

eram dadas a quem não se juntasse ao poder público no socorro da população. 

Deveriam as casas que não foram afetadas ficar iluminadas, disponibilizarem 

equipamento como máquinas, foice, machado, tratores, baldes, carroças, serras 

etc., com possibilidades de indenização.  

De todas as chuvas, enchentes e situações emergenciais que aconteceram 

na cidade nenhuma foi tão vigorosa, pesada e repentinamente duradoura como foi o 

desastre de 2011. A degradação foi extravagante, a lama que descia da serra foi 

desordenada, o nível do Rio Bengalas elevou-se mais que o triplo, a Praça do 

Suspiro um dos pontos turísticos da cidade foi inteiramente destruída. Choveu em 

apenas 24 horas o que era esperado para o mês de janeiro todo. Pontes foram 

levadas pela enxurrada, centenas de casas totalmente destruídas, uma das estradas 

de acesso à Nova Friburgo, a RJ 116, ficou interditada dificultando mais os resgates. 

A falta de luz, de comunicação, e de água potável tornou a situação ainda mais 

penosa. E como não bastava profissionais de resgate do corpo de bombeiros 

também morreram na tentativa de busca e socorro das vítimas. Configurando assim, 

Friburgo a segunda cidade mais atingida nessa tragédia. 

Até o ano de 2011, o maior acidente ambiental natural acontecido no Brasil 

tinha ocorrido na cidade de Caraguatatuba no litoral norte do estado São Paulo, no 

ano de 1967, quando a chuva incessante no mês de março entre os dias 17 e 18 e 

fez desabar solos encharcados, mergulhando a cidade em lama, provocando a 

morte de 436 pessoas e muita destruição.  Segundo as fontes pesquisadas as 

consequências foram alarmantes.  
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Um balanço da situação em 21 de março de 1967 apresentava o seguinte 
quadro: 
- 30 mil árvores desceram as encostas do morro e se espalharam em volta da 
cidade; 
- 5 mil troncos rolaram e soterraram casas, destruindo parte da BR-6; 
- 400 casas desapareceram debaixo da lama; 
- Um ônibus lotado de passageiros desapareceu e vários carros ficaram 
isolados; 
- Na Fazenda São Sebastião havia dezenas de mortos e feridos; 
- 3 mil pessoas, aproximadamente, perderam suas casas, (o município 
contava com 15 mil habitantes); 
- 120 mortos já haviam sido encontrados. (O número exato de mortos não 
poderão jamais ser computados, pois dezenas de pessoas desapareceram, 
não restando vestígios). FONTE: 
http://zonaderisco.blogspot.com.br/2012/10/tragedia-de-1967-
caraguatatuba.html 

Anteriormente ao acidente citado, no ano de 1967, no estado do Rio de 

Janeiro, acontecera outra tragédia. No mês de janeiro entre os dias 23 e 24 fortes 

chuvas caíram na cidade carioca e deixou 785 mortos igualando a cidade com o 

mar. 

Mais recentemente nos anos de 2010 e 2011 outros 2 desastres naturais 

também aconteceram no estado do Rio de Janeiro segundo o Instituto da UFRJ 

levando mais de mil pessoas a óbito e milhares de desabrigados, na cidade de 

Angra dos Reis e no Morro do Bumba na cidade de Niterói. 

A partir desses fatos, pode-se considerar que muitas cidades do estado do 

Rio de Janeiro vive uma cultura do risco. Não só pelo estado ser atingido por 

variações climáticas distintas e múltiplas, mas por uma organização espacial 

capitalista mascarada pela (in) segurança que não existe. 

Dados do VI Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Meio Ambiente e Sociedade, apontam que só posteriormente ao desastre de 

2011 é que foi publicada a Lei Federal 12.608 que instituiu a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). 

Tal norma aborda uma série de diretrizes que garantem um norte para os 
governos e sociedade civil. 
Dentre diversos outros, o artigo 5º da aludida lei destaca como objetivos da 
PNPDEC: reduzir os riscos de desastres, prestar socorro e assistência às 
populações atingidas, promover a continuidade das ações de defesa civil, 
estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro e 
orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção 
e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção.  
FONTE: (VI Encontro Nacional da ANPPAS 18 a 21 de setembro de 2012 
Belém – Pará – Brasil). 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas o Brasil é o sexto país do 

mundo que mais sofre com as catástrofes climáticas. Friburgo é um município-fração 

do país que vivencia e constatou profundamente a veracidade desse fato. 

http://zonaderisco.blogspot.com.br/2012/10/tragedia-de-1967-caraguatatuba.html
http://zonaderisco.blogspot.com.br/2012/10/tragedia-de-1967-caraguatatuba.html
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O Brasil possui particularidades singulares quanto ao desequilíbrio ecológico 

e catastrófico em seu território. Por ser um país extenso territorialmente tem 

características de seca em regiões como o nordeste e regiões que enfrentam 

grandes inundações como o sul. No ano de 2015, foi registrado uma desertificação 

em alto nível levando a região nordeste a declarar situação de emergência. No mês 

de outubro, já contabiliza quase mil cidades sem água, como nos estados da 

Paraíba e Alagoas onde 26 cidades entraram colapso total de água.  

A situação da falta d’água, dos níveis críticos dos reservatórios que 

abastecem eletricamente e com água potável a toda população também foi sentida 

em todo país. Isso acontece por causa das transformações humanas na natureza 

que interferem em fenômenos naturais como El Niño36, que está cada vez mais 

agressivo por causa do efeito estufa. Segundo o Jornal BBC Brasil, no ano de 2016 

o El Ninõ será mais agressivo: 

O mais forte ciclo do fenômeno climático El Niño registrado até o momento 
deverá aumentar os riscos de fome e doenças para milhões de pessoas em 
2016, alertam organizações humanitárias. Segundo previsões, o El Niño 
deverá exacerbar secas em algumas áreas e acentuar inundações em outras. 
Algumas das áreas mais afetadas estão no continente africano, onde a 
escassez de comida poderá atingir seu pico em fevereiro. Partes do Caribe e 
das Américas Central e do Sul também deverão ser atingidas nos próximos 
seis meses. Especialistas descrevem o El Niño como um fenômeno climático 
que envolve o aquecimento incomum das águas superficiais e sub-
superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Suas causas ainda não são bem 
conhecidas. O pesquisador afirmou ainda que é "quase fato que os impactos 
serão enormes". Esse evento periódico, que tende a elevar temperaturas 
globais e alterar padrões climáticos, ajudou 2015 a bater o recorde de ano 
mais quente da história. 
FONTE:(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160102_el_nino_al
erta_mv) 

Além de situações de extrema seca o sul brasileiro sofre com alagamentos, 

enchentes e chuvas fortes e até granizo. No ano de 2015, foram muitas cidades 

afetadas como Guaíba em Porto Alegre onde água bateu recorde em seu nível em 

48 anos, oscilando entre 2,78 e 2,28 metros de altura, deixando pelos menos 410 

desabrigados. 

Outro acontecimento ambiental, mas não natural, que marcou o país também 

no ano de 2015, causando sérios danos ao meio ambiente e que destruiu cidades 

                                                             
36O El Niño é um fenômeno climático, de caráter atmosférico-oceânico, em que ocorre o aquecimento 
fora do normal das águas superficiais e sub-superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Este 
fenômeno costuma alterar vários fatores climáticos regionais e globais como, por exemplo, índices 
pluviométricos (em regiões tropicais de latitudes médias), padrões de vento e deslocamento de 
massas de ar. O período de duração do El Niño varia entre 10 e 18 meses e ele acontece de forma 
irregular (em intervalos de 2 a 7 anos). FONTE: www.suapesquisa.com/geografia/el_nino.htm 
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inteiras, além de afetar outras em outros estados, foi a quebra da barragem de 

mineração no estado de Minas Gerais. A lama de rejeitos tóxicos contendo arsênio, 

mercúrio e ferro, desceu da zona de mineração arrasando com que tinha pela frente. 

Em 5 de novembro, em apenas onze minutos, um tsunami de 62 milhões de 
metros cúbicos de lama aniquilou Bento Rodrigues. Dez mortes haviam sido 
confirmadas até a tarde da última sexta-feira e dezoito pessoas continuavam 
desaparecidas. A onda devastou outros sete distritos de Mariana e 
contaminou os rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce. Moradores de 
cidades em Minas e no Espírito Santo tiveram a rotina afetada por 
interrupções no abastecimento de água. O destino final da lama deve ser o 
mar do Espírito Santo, onde o Rio Doce tem sua foz. O que causou a tragédia 
foi o rompimento de duas barragens no complexo de Alegria, da mineradora 
Samarco. [...] Além da tragédia humana, o desastre em Mariana teve impacto 
ambiental difícil de avaliar. FONTE: 
http://veja.abril.com.br/complemento/brasil/para-que-nao-se-repita/ 

Comparativamente, os acidentes ambientais podem ocorrer por causa de 

descontroles nos fatores naturais e intervenção prejudicial na natureza que faz 

desenvolver dissonâncias ao meio ambiente incompatíveis com seus ciclos normais 

(natural). A propósito, tanto os descompassos nos fatores climáticos quanto as 

intervenções lesivas são provenientes da ação humana. A primeira desenvolvida ao 

longo da história da humanidade e a segunda por um modo de produção imperante 

e alienador à procura de lucro. 

Os eventos supracitados são formas como a natureza se manifesta 

desgastada, cansada e prestes a explodir. 

O metabolismo orgânico natural não durará para sempre. Uma amostra do 

seu enfraquecimento foi a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, onde as 

cicatrizes estão na cidade até os dias atuais. 

A população ainda sofre com problemas de moradia, psicológicos, falta de 

gestão política e social, medidas de prevenção contra acidentes e do monitoramento 

de risco de desabamento nas encostas, entre outros que marcaram a realidade da 

cidade que vem tentando superar. 

"A população de Nova Friburgo também sofre com as cicatrizes da tragédia 
de 2011. Das 254 encostas com risco de desabar, só 28 receberam algum 
tipo de obra dois anos depois do desastre. A demora é motivo de 
preocupação pelo alto potencial de catástrofes, como a que já voltou a 
acontecer em novembro do ano passado, quando parte da pedreira do Bairro 
Três Irmãos, que tinha começado a desmoronar em 2011, não esperou as 
obras previstas e veio abaixo." FONTE: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-
ESPECIAL/436572-ENCHENTES---RIO-DE-JANEIRO-A-PIOR-TRAGEDIA-
CLIMATICA-NO-PAIS-ACONTECEU-NA-REGIAO-SERRANA-BLOCO-2.html 

 

http://veja.abril.com.br/complemento/brasil/para-que-nao-se-repita/
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Em virtude desses e outros fatores a discussão sobre como atuar em 

situações de calamidade pública se fez necessária por ser uma realidade incipiente 

de atuação do Assistente Social e que precisa de mais visibilidade. É o que será 

tratado no próximo capítulo. 

 

3.3- A questão ambiental como expressão da questão social: a experiência do 

Serviço Social na tragédia socioambiental de Nova Friburgo, impasses e 

desafios. 

Neste último ponto do terceiro capítulo será apresentado o relato da 

experiência profissional vivenciada durante a tragédia, de 2011, na cidade de Nova 

Friburgo, tendo como foco o trabalho do Assistente Social em situação de 

calamidade pública, e seus desafios, destacando a questão ambiental como mais 

um desdobramento da questão social. Como afirmou Santos: 

É a combinação de fatores naturais e sociais que definem o desastre. Ou, 
mais precisamente, são as características físicas do evento que determinam 
a probabilidade de ocorrência do fenômeno e são as condições sociais de 
vulnerabilidade que determinam a severidade do impacto. (SANTOS, 2012, p. 
33). 

Serão apresentados também relatos da Defesa Civil e de moradores da 

cidade.  

A instrumentalidade adotada para elaboração deste estudo, além da pesquisa 

bibliográfica, foi a pesquisa de campo e a entrevista, fontes de coleta de dados que 

possibilitam uma aproximação com a realidade social, dos fenômenos que permeiam 

a sociedade, para uma compreensão lapidada da essência dos fatos sociais. Afinal, 

as relações cotidianas são complexas e dinâmicas e é preciso uma postura crítica, 

investigativa, articulando prática e teoria, para uma busca eficiente de respostas. 

Uma vez que as relações sociais estão em constante movimento, e é a partir delas 

que se faz e constrói a história. 

Iamamoto (2001), confirma a importância do estudo social:   

Para o assistente social, a pesquisa de situações concretas constitui o objeto 
de seu trabalho, é o caminho necessário para a compreensão dos fenômenos 
sociais particulares com os quais lida no seu cotidiano, alimentando a 
elaboração de propostas fincadas na realidade e capazes de acionar 
possibilidades de mudança nela existente. Decifrar processos sociais, tanto 
em determinações gerais como em suas expressões particulares, é também 
requisito necessário, para se superar a defasagem entre um discurso teórico 
genérico sobre a sociedade capitalista e os fenômenos sociais singulares, 
traduzida no reincidente reclamo da dicotomia entre teoria e prática 
(IAMAMOTO, 2001, p. 262). 
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Foram entrevistados profissionais e representantes da população, como 

citados anteriormente, seguindo regras de sigilo profissional e consentimento em 

participar da pesquisa. Os dados das entrevistas servirão de subsídios para a 

interpretação da realidade vivida pelos sobreviventes do desastre que atingiu Nova 

Friburgo e do trabalho profissional desenvolvido na cidade. As informações colhidas 

foram analisadas e transcritas, empregando o método descritivo, para fins 

explanatórios dos resultados obtidos neste trabalho. 

[...] uma entrevista de história oral tem uma vivacidade especial. É da 
experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba colorindo o 
passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do homem um 
indivíduo único e singular, um sujeito que efetivamente viveu – e, por isso dá 
vida a – as conjunturas e estruturas que de outro modo parecem tão 
distantes. Ouvindo-o falar, temos a sensação de ouvir a história sendo 
contada em um contínuo, temos a sensação de que as descontinuidades são 
abolidas e recheadas com ingredientes pessoais: emoções, reações, 
observações, idiossincrasias, relatos pitorescos. Que interessante reconhecer 
que, em meio a conjunturas, em meio a estruturas, há pessoas que se 
movimentam, que opinam, que reagem, que vivem! (ALBERTI, 2003, p. 1). 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do tema proposto, refletiu sobre 

fragmentos retirados das falas dos entrevistados37, que serão identificados como 

Assistente Social (profissional 1 – P1); Defesa Civil (profissional 2 – P2); e 

Entrevistados (E1, E2, E3, E4). 

Para entendimento do leitor e mergulho reflexivo no campo pesquisado será 

realizado uma breve apresentação dos entrevistados. 

O profissional – P1 da área de Serviço Social, tem 48 anos de idade e atua 

profissionalmente na cidade há 20 anos e a 19 na área da Assistência Social. Sua 

base acadêmica-profissional é a UFRJ e, segundo o mesmo, trabalha 

cotidianamente numa busca da ruptura com o tradicionalismo profissional afim de 

materializar na prática uma atuação defensora dos direitos sociais. 

O profissional, aqui denominado P2, representante da Defesa Civil de Nova 

Friburgo, tem 60 anos de idade e, há um ano antes da tragédia, atuava na 

instituição. Trata-se do engenheiro que assumiu todos os trabalhos da Defesa Civil, 

por delegação do seu chefe superior, quando ocorreu o episódio em Friburgo. 

Atualmente é subsecretário da instituição. 

Os demais entrevistados são pessoas que moravam em bairros distintos e 

que foram os bairros mais atingidos pela chuva de 2011. 

                                                             
37Estes entrevistados foram identificados por códigos (siglas) para guardar o sigilo das informações e 
de suas respectivas identidades. 
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A pessoa entrevistada - identificada como entrevistado E1 - tem 45 anos e 

mora no mesmo bairro, Floresta, em Friburgo, há 35 anos. A referida pessoa atuou 

incansavelmente em todo período pós-tragédia, mais precisamente nos 10 primeiros 

dias, em conjunto com a comunidade sobrevivente no resgate dos corpos falecidos e 

dos que estavam com vida, pois não tinham recebido socorro. 

O entrevistado E2 tem 58 anos, morava na zona rural de Nova Friburgo, 

bairro Campo do Coelho. Essa pessoa foi atingida agressivamente pela tragédia que 

levou seus bens materiais, inclusive sua casa e suas plantações. Precisou sair de 

casa correndo pela mata juntamente com seu marido para o interior da zona rural, 

no escuro, pois havia acabado a energia elétrica, apenas de pijama, onde se 

refugiaram em um abrigo de operários. 

O entrevistado E3, de 57 anos, retornou à sua moradia para o bairro Córrego 

Dantas onde sofreu com a chuva de 2011. A referida pessoa tinha no bairro 4 casas, 

sendo que 3 dessas casas foram totalmente destruídas pelo desmoronamento. A 

casa que morava também foi atingida. Ela se formava de três pavimentos, 

restaurante no térreo e sua residência nos andares seguintes. O entrevistado foi 

atingido pela tragédia tanto por cima quanto por baixo. A enchente inundou seu 

restaurante e o desmoronamento das ruas acima da sua casa atingiram-na.  

O entrevistado E4, de 37 anos, morava no bairro Santa Cruz, que não foi 

muito atingido. Porém, sua família tinha residência em um bairro limítrofe com outra 

cidade bastante atingida, Teresópolis. Por esse motivo ele se disponibilizou em 

relatar os fatos ocorridos e vivenciados no resgate da sua família e da negligência 

das prefeituras das duas cidades, que nada fizeram pelo bairro onde sua família 

morava, localidade chamada Vieira, e que ele retornou com sua família, fixando 

residência até a presente entrevista.  

Outras duas pessoas que seriam entrevistadas, na hora da entrevista se 

recusaram por terem passado mal com as lembranças. Por isso foi preferido 

resguardá-los. 

A partir dos dados colhidos pode-se dialogar com a realidade apresentada 

pelos entrevistados, tanto dos profissionais como dos civis. É uma viagem na 

realidade por eles apresentadas fazendo uma interlocução do empírico com o 

teórico. 
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Assim como uma "memória enquadrada" é uma história de vida colhida por 
meio da entrevista oral. Esse resumo condensado de uma história social 
individual, é também suscetível de ser apresentada de inúmeras maneiras em 
função do contexto no qual é relatada. [...]. Pode-se imaginar, para aqueles e 
aquelas cuja vida foi marcada por múltiplas rupturas e traumatismos, a 
dificuldade colocada por esse trabalho de construção de uma coerência e de 
uma continuidade de sua própria história. Assim como as memórias coletivas 
e a ordem social que elas contribuem para constituir, a memória individual 
resulta da gestão de um equilíbrio precário, de um sem número de 
contradições e de tensões. (POLLACK,1989, p. 13). 

Inicialmente quando se propõe a realizar um trabalho sobre a atuação do 

Assistente Social em situações de calamidade pública, o autor se pergunta: “Qual o 

papel do Assistente Social no momento da emergência”? Para a profissional de 

Serviço Social: 

Primeiramente, está no nosso Código de Ética que em calamidade, em uma 
situação de emergência, o profissional de Serviço Social tem que atuar. Isso 
é fato. Entretanto é só a categoria profissional que consegue ter esse 
entendimento de urgência, da emergência. Os outros profissionais não. O que 
foi muito confuso, pois a assistência social foi apontada a todo momento 
como solução dos problemas. “Todo mundo” só pensa na assistência e 
esquece das outras articulações. [...] 
Não conseguimos fazer um trabalho sem a defesa civil, a intersetorialidade 
tem que funcionar. Até o ano da tragédia, não tinha secretaria de obras nem 
de habitação, como ainda não tem, apesar de ter tido uma reforma 
administrativa no município, e isso é uma situação complicada. Porque houve 
a tragédia e no primeiro momento a nossa atuação é a mais requisitada, 
essencial. O que se instala um caos. Porque não se tinha um plano, uma 
estratégia, não se sabia como trabalhar. Devido a isso, você para e pensa: eu 
consigo atuar de uma forma mais técnica? Não. Você faz tudo. (Relato do 
Profissional – P1).38 

Desse modo, como previsto no Código de Ética supracitado, é de 

responsabilidade, sendo um dos deveres do Assistente Social prestar socorro à 

população vítimas de calamidade pública. Porém, é um entendimento inconsistente, 

pois atuar de forma a garantir a defesa dos seus interesses e necessidades, de 

forma emergencial, o profissional acaba atuando com assistencialismo, conforme a 

fala do profissional citada acima. 

Como o Serviço Social vem tentando romper com práticas assistenciais e 

voluntárias, o trabalho em situações de emergências e infortunas deveriam ser 

campos mais explorados de produção cientifica e orientação profissional. Visto que, 

conforme discorrido ao longo do trabalho, o país está na sexta colocação dos países 

que mais sofrem com catástrofes climáticas.  

                                                             
38Entrevista realizada em Nova Friburgo dia 27 de janeiro de 2016. 
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Este trabalho de conclusão de curso, não é uma crítica, mas um alerta para 

demonstrar que a profissão está regredindo em alguns avanços até então 

alcançados pela categoria profissional. 

O Serviço Social como uma profissão mediadora dos direitos sociais, que 

ainda na cena contemporânea, luta para estabelecer seus princípios como 

dominante necessitada do debate promissor e produções sobre o tema a fim de 

orientar a atuação profissional descaracterizando a imagem de assistencialismo 

ainda muito presente na profissão. 

Durante as entrevistas da pesquisa de campo, constatou-se a identificação do 

Assistente Social como um profissional “voluntário”. Outros nem tinham 

conhecimento desse exercício profissional: 

Nós recebemos muito socorro, muitos voluntários. O corpo de bombeiros, a 
cruz vermelha, médicos, pessoas da assistência social. Eles trabalharam 
intensamente. [...] o trabalho da Assistente Social do município e do estado 
foi bom, ela nos acolheu, nos levou para o abrigo, que era um galpão. Nesse 
galpão ficaram mais de 200 pessoas, lá recebemos comida, roupa, etc. [...]. 
(Relato do Entrevistado – E3).39 

A característica de ajuda permeia intensamente a profissão, especialmente 

como visto no campo de estudo, a sociedade friburguense insiste em identificar o 

CRAS (Centro de Referência de Assistência de Social) como LBA ainda na 

contemporaneidade. 

Devido a isto, muitas dificuldades atravessaram o trabalho profissional no 

momento pós-tragédia.  

Estar na assistência é complicado porque ninguém planeja. [...] Os CRAS 
ficaram para armazenar as doações que chegavam. Travando um impasse. 
Necessitava-se de definir que tipo de ação era mais emergente. Ou era 
comida, ou era água, para depois começar a ver quais os locais atingidos 
para começar a fazer os cadastros e atender. Mas, e os atendimentos 
emergenciais? Uma situação desesperadora que não se conseguia refletir. 
Porque assim, junta toda a equipe da secretaria de assistência e planeja algo, 
como um cadastro, que na maioria das vezes nós como profissionais até 
montamos. Mas pensar algo que nunca teve, e realmente o que nunca 
ocorreu, não tínhamos. (Relato do Profissional – P1). 

A profissão está necessitada de estratégias e medidas que contribuam para a 

efetivação do trabalho de forma mediadora, interventiva e garantidora de direitos. 

Outro impasse encontrado para a realização dos trabalhos foi a 

estigmatização do trabalho do Assistente Social, pela interferência do poder público, 

como relatado pelo profissional P1: 

 

                                                             
39Entrevista realizada em Nova Friburgo dia 26 de fevereiro de 2016. 
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[...]. Nesse meio tempo, o governo do estado chegou e convocou uma 
reunião na secretaria de assistência social. Só que assim, chegou sem saber 
a dimensão e gravidade do evento. Chegou, sentou e começou a falar. 
Porém, nós infelizmente já tínhamos mais ou menos uma noção de 2007. Na 
verdade muito pouca. Mas nós também não sabíamos a dimensão pois 
estávamos ilhados no centro da cidade e não tinha como ir para outros locais. 
Só posteriormente, com o apoio do exército para conseguir atravessar 
montanhas de lama, pedras e cadáveres, para se chegar em localidades 
como a de São Geraldo por exemplo. 
Os representantes do governo vieram achando que a dimensão não era tão 
grande. Eu lembro exatamente porque eu fui chamada para a reunião, porque 
eu era de 2007, e estava responsável pelas casas populares. Foi quando um 
dos representantes falou assim: o governo vai disponibilizar 500 alugueis 
sociais.  
Eles acharam que eram até muito. Eu logo falei assim: como é? Quinhentos? 
Que nada, por alto estamos pensando mais de seis mil famílias desabrigadas 
e/ou desalojadas. Porque nos atendimentos só ouvíamos isso.  
E isso foi mais uma dificuldade encontrada. Porque eles chamavam os 
técnicos da secretaria para conversar, dialogar, mas não respeitavam nossa 
opinião. Até porque não é assim que se resolve as coisas. Para ser 
disponibilizado qualquer quantidade tem que ter decreto lei, tem que passar 
pela câmara municipal, mas 500 não era e não foi o suficiente.  
Eu falei na reunião: “gente, isso é pra ontem”, esse número não é com 
certeza, a dimensão é bem maior. (Relato do Profissional – P1). 

O benefício eventual do aluguel social40, também consistiu em dificuldades 

para sua disponibilização. Mesmo sendo temporário, e estabelecido pela 

Constituição Federal que todo cidadão tem direito à moradia, isto nem sempre 

ocorre. Pois nem todos os municípios concedem esse benefício, ficando restrito à 

apenas as cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, 

Paraná e Rio Grande do Sul, e em situações de alerta, emergência e calamidade 

pública41, se assim decretado pelo município ou estado que estiver sofrendo com 

alguma adversidade. 

 Em contrapartida a isso, e mesmo restrito à alguns estado e municípios, o 

benefício quando decretado à alguns dos estágios, não são concedidos a todos e 

quando disponibilizados na quantia de R$ 500,00, são insuficientes para compor o 

pagamento de um aluguel. 

                                                             
40O Aluguel Social é um benefício assistencial de caráter temporário, instituído no âmbito do 
Programa Estadual Morar Seguro, destinado a atender necessidades advindas da remoção de 
famílias domiciliadas em áreas de risco, desabrigadas em razão de vulnerabilidade temporária, 
calamidade pública ou em razão de Obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), sendo 
coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), por 
meio da Superintendência de Políticas Emergenciais (SUPEM). O benefício é concedido por um 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com valor de até R$500,00. 
http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=1519686 
41Estado de alerta, pode ser decretado quando chuvas fortes e grandes estiagens estiverem 
previstas, se assim desejarem. Estado de emergência é quando ocorre desastres de grande 
intensidade, como tempestades, incêndios ou epidemias. Quando o desastre for ainda mais intenso 
associado a muitas mortes, é decretado estado de calamidade pública. Os três estados podem ser 
decretado por estado ou municípios. 

http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=1519686
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Assim, chama-se atenção mais uma vez para as políticas sociais inconclusas 

e que são atravessadas por uma correlação de poder. Se a população está 

necessitada, porque não dispor do aluguel?  

Desafios atravessam a profissão. Entretanto, a partir desse relato, constata-se 

que não houve ações concretas que atendessem às necessidades mínimas da 

população. Primeiro, conforme o profissional de Serviço Social, não era a 

quantidade de moradia que resolveria o problema, recaindo sobre o Assistente 

Social a função de fazer as triagens e selecionar, não garantindo direitos a todos 

que se encontravam desabrigados. 

A equipe do governo que veio, se dividiu assim, casa civil para dialogar sobre 
aluguel social e a equipe da assistência social do estado para dar suporte 
técnico em cooperação com o nosso trabalho. A partir desse momento nós 
começamos a conseguir a ir mais pra campo e entrar em todos os abrigos. O 
que demanda nesse momento o papel técnico. Fazer todo o mapeamento 
daquelas famílias, saber quantas crianças tem, quantos tinham mortos 
daquela família, porque no abrigo estavam todos que não tinham para onde 
ir. Nesse momento vem a angústia, porque você está lidando com o 
sofrimento humano, com vida e com a maioria que perdeu. Às vezes você 
está falando com o único sobrevivente de uma família inteira. Ao mesmo 
tempo, pode-se perguntar, ao invés do Assistente Social está fazendo esse 
levantamento, porque não está trabalhando com o suporte que a família 
precisa? 
Em alguns momentos se conseguiu ter trabalhos de suporte psicológicos, 
principalmente, dos voluntários vieram de fora [...] (Relato do Profissional – 
P1). 

Indiretamente, transfere-se a responsabilidade para outras instituições, como 

as não-governamentais e para a própria sociedade. O que resulta numa apreciação 

da política de assistência como uma caridade: as pessoas vão aos CRAS “pedir 

ajuda”. Uma negligência do poder público e desmoralização do trabalho do 

Assistente Social. Pois se ele atua na linha de frente com os usuários porque sua 

experiência e registro não foram ouvidas e atendidas? 

Um pouco depois, eu diria uns 15 dias, os representantes do estado 
retornaram a Friburgo para o cadastro de aluguel. Foi outra catástrofe e mais 
complicador. [...] As famílias não continuaram a ser acompanhadas, porque 
hoje depois que houve um filtro, um cadastro, que no primeiro momento foi o 
governo do estado que disponibilizou para os aluguéis sociais, que também 
não fez distinção se a casa era própria, cedida ou alugada. Não se 
acompanhou mais todas as famílias.  
Quando se começou com o cadastro, várias pessoas, para não dizer todas, 
apareceram com um papel dizendo que tinham direito, mas o estado assim 
mandou, assim a gente fez.  
Eu não estou falando em forma de crítica, estou apenas pontuando algumas 
formas de trabalho. Pois quando se tem experiência de trabalho, o 
profissional tem a percepção do que mais ou menos está por vir. 
Principalmente, que o problema é nosso, após a saída de um órgão oficial do 
seu município e os que estarão por vir. Porque quem está em linha de frente 
com a família conversando é o Assistente Social do município, do CRAS, da 
secretária municipal de assistência. 
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No primeiro momento foi anunciado que o estado ia dar as casas, os 
aluguéis. Depois disso, as pessoas vão cobrar, e vai ser de você. Por mais 
que você tente colocar o que é um direito e o que que não é, como se ter 
acesso, já se perderam, já te agrediram verbalmente, etc. 
Depois da triagem, por mais difícil que foi, eles (moradores) começaram a 
perceber que não era tão fácil assim conseguir uma casa do governo. Nós 
explicávamos que tinha que ser casa própria, documentado em nome da 

pessoa, e que deveria ter laudo. Mas a população não aceitava. (Relato do 

Profissional – P1). 
 

Uma correlação de forças onde o tratamento da questão social é banalizado 

pelas esferas governamentais. Reforçando assim, a ideia da política de assistência 

como uma benevolência, humanismo, bondade, compaixão pelo profissional. 

Principalmente, quanto as políticas sociais que pouco interessa na agenda dos 

compromissos dos governos são incompatíveis com o círculo rentável do capital. 

Com isso, pode ser apontado também a desatenção com a Defesa Civil do 

município, que até a data da tragédia era apenas uma coordenadoria. 

[...] A Defesa Civil não possuía nenhum programa, nada. A Defesa Civil como 
em todo local do Brasil, com exceções das capitais maiores, elas 
praticamente inexistem. Agora, depois de 2011, que começou a se dar 
atenção as defesas civis. Aqui em Friburgo, por exemplo, tínhamos um 
quadro de funcionários muito pequeno, com uns 3 ou 4 técnicos trabalhando, 
um carro muito aquém das necessidades que era utilizado para realizar as 
vistorias. Pois bem, é um órgão de menor importância para uma prefeitura, 
por quê? Porque aparentemente a Defesa Civil não faz nada o ano inteiro, 
então para que daremos recursos para ele, como carro, funcionários, 
equipamentos, técnicos? Como toda Defesa Civil do Brasil a nossa também 
era quase inexistente. Era uma coordenadoria, depois do ocorrido em 2011 
começaram a dar maior importância. [...] Aí começaram a equipar a nossa 
Defesa Civil, não só no quadro de funcionários, mas também com veículos 
tracionados, que possibilita chegarmos a qualquer lugar de difícil acesso, e 
todo um sistema. (Relato do Profissional – P2).42 

Por ser um município com histórico de situações climáticas agressivas, até o 

momento da tragédia de 2011, a cidade não possuía uma política ambiental nem 

recursos que dessem suporte num eventual acontecimento. O que ocasionou muitas 

falhas e contradições no trabalho desenvolvido. Mesmo a cidade tendo enfrentado, 

em 2007, uma forte enchente que havia deixado aproximadamente 450 pessoas 

desalojadas. 

Eu como técnica, (20 anos de prefeitura e 19 anos trabalhando na 
assistência), já presenciei em termos de enchentes, porque o município tem 
muitos problemas pontuais, problemas com chuvas, encosta e com 
transbordamento de rio. Nada comparado com a maior tragédia climática que 
foi a de 2011. Como Nova Friburgo é uma rede de montanhas, formando um 
vale, desordenadamente ocupada sendo construída e povoada em locais 
irregulares. Então apesar de possuir saneamento, rede de esgoto e águas, 
Friburgo não teve planejamento, podendo ser considerado assim, todo e 
qualquer lugar da cidade, hoje um local de risco. [...] Como Friburgo é um 

                                                             
42Entrevista realizada em Nova Friburgo dia 16 de fevereiro de 2016. 
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vale, sabe-se que existe alguns locais que não poderiam estar habitados. Por 
isso quando a chuva caiu, deslizou tudo porque a terra não aguentou a 
absorção da quantidade de água toda da chuva.  (Relato do Profissional – 
P1). 

O município não tinha política ambiental. O plano diretor é algo que está 
“saindo do forno agora” (final do ano de 2015 início de 2016). O plano diretor 
engloba um planejamento de uma cidade. Agora está tendo um enfoque do 
que se vivenciou dentro da tragédia de 2011. Com certeza agora o olhar é 
completamente outro do que se tinha antes. (Relato do Profissional – P1). 

A falta de políticas públicas na cidade dificultou os trabalhos. Logo, as 

políticas sociais que são mecanismos do Estado para garantir o controle da 

população, mediando a relação capital/trabalho, também é um instrumento de 

trabalho do Assistente Social que oferece respostas às expressões da questão 

social. Porém, como foi descrito acima, o município era carente em políticas que 

regulassem os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos da cidade.  

Deliberadamente, verifica-se uma precariedade na garantia de direitos e 

oferta de serviços no município de Nova Friburgo, sobretudo antes da reformulação 

do plano diretor citado pelo profissional P1, que segundo a mesma, relata uma 

ausência de políticas públicas em governos anteriores.  

Reformulado, uma das premissas do plano diretor consiste em organizar o 

espaço territorial da cidade, de modo que possa evitar de forma preventiva 

acontecimentos agressivos ao espaço urbano e rural. 

Aborda a escala local, onde a vivência do cidadão extrapola os limites de sua 
residência;  
• Levantamento da infraestrutura e dos equipamentos públicos existentes em 
cada bairro, buscando o equilíbrio entre a demanda e oferta destes 
equipamentos considerando a população atual e futura;  
• Conceito de Unidade Ambiental de Moradia: ambiente tranquilo, seguro e 
protegido do trânsito para os moradores viverem relações melhores e mais 
entrosadas entre si;  
• Definição com a participação local, das prioridades de investimentos 
públicos para cada bairro; 
O proprietário de um imóvel urbano poderá construir em outro local ou alienar 
esse seu direito a outra pessoa, mediante escritura pública. O imóvel precisa 
ser considerado necessário para fins de: implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários; preservação (de interesse histórico, ambiental, 
paisagístico, social ou cultural); servir a programas de regularização fundiária, 
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de 
interesse social. Com isso, o interesse coletivo ficará protegido e o 
proprietário do imóvel não ficará prejudicado. (Plano diretor) 
http://media.wix.com/ugd/daef47_ca43615765134fdd991fccab0ea3c643.pdf 

O relato do profissional P1, vem reafirmar a inconstância da administração 

das cidades no país. Nesse caso, tem um recorte para o município estudado, mas 

que revela a realidade de outras cidades brasileiras.   

http://media.wix.com/ugd/daef47_ca43615765134fdd991fccab0ea3c643.pdf
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Consoante a isso, o relato do entrevistado E4, demonstra a desatenção das 

cidades tanto de Nova Friburgo quanto de Teresópolis para com os atingidos, pois 

segundo o mesmo, nenhuma das duas disponibilizaram recursos para a 

reconstrução do bairro, limpeza e organização. 

Não recebemos apoio de nenhuma das duas prefeituras, mesmo o bairro de 
Vieira sendo na divisa dos dois municípios. Vieira, deveria ser amparado por 
Teresópolis, pois o município na verdade pertence a Teresópolis, mas o 
município em si não prestou socorro, não teve participação. As máquinas do 
estado que vieram para limpar as estradas e desbloquear o acesso delas, 
como por exemplo, as casas populares em Teresópolis não se construiu 
nenhuma até hoje, meu cunhado continua recebendo o aluguel social da casa 
dele. Ele que perdeu a esposa e o filho, ele recebe o aluguel social até hoje. 
Mas ajuda para reerguer o bairro foi ajuda de fora, de empresas, igrejas, 
organizações sem fins lucrativos, entre outros. O município em si não fez 
nada. (Relato do Entrevistado – E4).43 

As necessidades da comunidade quem realizou foi a comunidade e terceiros. 
Tivemos a participação de chineses que vieram para nos ajudar, e realizar 
pesquisas. Não entendíamos muito bem eles, mas nos comunicamos da 
maneira que deu. Eles nos ajudaram na limpeza do bairro e na reconstrução. 
Outros grupos também, o SOS global que vieram e começaram a ajudar na 
limpeza, o grupo JOCUM que são missionários de igrejas evangélicas, que 
nos ajudou muito e as doações que vieram de toda parte do país e do mundo 
também. (Relato do Entrevistado – E4). 

A propósito, a condução das políticas sociais na esfera federal, estadual e 

municipal, através dos técnicos responsáveis, se materializam na vida da população 

em forma de moradias seguras, que tenham acesso aos direitos como saúde, 

educação, lazer, entre outros, como reza na Constituição de 1988, art. 6º44. Ou seja, 

as políticas públicas se desdobram em programas, projetos e planos que visam a 

efetivação da lei. 

 [...] os direitos sociais - são exercidos pelos homens por meio de intervenção 
do Estado, que é quem deve provê-los. É no âmbito do Estado que os 
homens buscam o cumprimento dos direitos sociais, embora ainda façam de 
forma individual. [...] (COUTO, 2008, p. 35). 

A esfera pública, compreende aspectos sociais, econômicos, culturais e 

políticos, que interferem no processo dinâmico social.  Ao mesmo tempo em que 

incorpora os interesses das classes pauperizadas, expressa também os interesses 

do capital. É um movimento intermitente que reproduz interesses contraditórios e 

que permanecem em constante tensão, respondendo tanto as necessidades do 

capital como do trabalho. 

Por ser uma profissão atravessada por relações de poder, o Serviço Social 

dispõe de um caráter essencialmente político, o que não decorre apenas das 

                                                             
43Entrevista realizada em Nova Friburgo dia 26 de fevereiro de 2016. 
44“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
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interações pessoais do Assistente Social, mas dos condicionantes histórico-sociais 

dos contextos em que se insere e atua. 

A partir dessa conjuntura e por ser mediador das políticas sociais, a 

profissão se apresenta numa perspectiva histórica, numa relação indissociável das 

particularidades assumidas pela formação e desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e vem enfrentando desafios cotidianos, em consonância com o relatado 

pelo entrevistado E4, e conforme Raichelis (2009) sobre o aumento da atuação do 

terceiro setor na sociedade. 

É cada vez maior a multiplicidade de novos atores sociais – governantes, 
empresários, ONG’s, entidades sociais – que falam de temáticas como 
pobreza, exclusão social, cidadania, e que hoje ganham enorme visibilidade 
na mídia e na grande imprensa, passando a disputar poder de vocalização 
nos fóruns e espaços públicos e espaços públicos de debate e deliberação de 
políticas e programas sociais. (RAICHELIS, 2009, p. 887). 

A problematização da autora aproxima-se do relato do entrevistado E4 no 

questionamento da política de assistência que vem sofrendo uma crescente 

terceirização, direta e indireta. Pois o setor público, enraizado por ideias neoliberais, 

muitas vezes se desresponsabiliza transferindo para empresas do terceiro setor a 

prestação dos serviços das políticas públicas, através de uma ação indireta, como 

visto no relato citado, quando se omitiu a prestação de serviços. 

Fato que reforça a analogia da assistência social ser um mito45, uma política 

estatal fragmentada, focalizada, fetichista e pontual. Logo, a reflexão que se pode 

fazer é essa política responde a todo um processo macroeconômico e macrossocial 

do neoliberalismo. Pois à assistência social como política pública são destinados 

mínimos recursos, deixando o Estado de prover as condições para que as pessoas 

pudessem enfrentar as variadas expressões da questão social. Podendo ser 

afirmado com veemência e de acordo com o entrevistado E4, o fetiche da 

assistência social. 

Todavia, o município - dentro dos parâmetros solicitados e limitados -, com 

parcos recursos, desenvolveu o projeto de aluguel social e habitacional com verbas 

do governo e de doações que ficou conhecido como SOS Friburgo, para construção 

de apartamentos para os desabrigados da tragédia. 

Entretanto esse projeto habitacional foi um entrave, pois muitas pessoas não 

estavam acostumadas a morar em apartamentos, outras tinham comércios em 

                                                             
45MOTA, Ana Elizabete. O Mito da Assistência Social: ensaios sobre Estado, Política e Sociedade. 
Org. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 



 
 

 

103 

anexo a suas casas, outras moravam na zona rural, enfim, além de nem todos 

possuírem direito a receber a casa e/ou a indenização, seus valores, culturas e 

princípios também não foram respeitados. 

Para complicar mais a situação, nós da assistência, como Assistentes Sociais 
que somos, travamos um debate bem desgastante. Quando se pretende 
planejar um projeto social, tem que se pensar nas famílias que serão 
beneficiadas, em seu bem-estar, etc. Com isso, depois de ter visto o local 
para a construção, nós percebemos que as famílias possuíam culturas 
diferenciadas. Nesse caso, não discriminando nem criminalizando ninguém, 
as famílias da zona rural têm um cotidiano diferente. Foi onde começou uma 
briga. Nós, Assistentes Sociais, queríamos que o projeto e o local fossem na 
zona rural para adequar a todos, pois uma pessoa acostumada com um ritmo 
de vida, mudar repentinamente, é muito difícil, e ainda para um apartamento 
pequeno. 
A pessoa carrega uma cultura consigo. E pensamos logo na zona rural para 
que todos pudessem ficar confortáveis sem estereotipar. 
[...] conseguiu-se um terreno seguro justamente na região ao entorno da área 
que foi mais atingida que se chama de distrito de Conselheiro Paulino. [...] por 
causa da área, porque esse distrito é muito grande, sua extensão vai de 
Riograndina e até um outro município. E foi ele o único que teve áreas mais 
planas para conseguir construir todos os apartamentos. (Relato do 
Profissional – P1). 

Nem todas as pessoas contempladas com os apartamentos foram morar 

nesse complexo habitacional. Como o relatado pelo entrevistado E3: 

Eu ia na minha casa mesmo interditada todos os dias, para ninguém invadir, 
porque eu queria voltar para lá. Nós limpamos, recebemos ajuda para 
recolocar a luz, a água. 
Eu até tentei a indenização para ao invés de receber o apartamento, receber 
a indenização pela casa, mas não quiseram pagar. Porque no início falaram 
que o estado iria pagar, depois pararam de pagar e começaram a trocas 
nossas casas em apartamentos. 
Eu recebi quatros apartamentos que eu doei para um sobrinho, meu filho e 
duas filhas do meu marido, porque eu queria ter recebido a indenização, mas 
não consegui. Porque esses apartamentos, para gente não tem valor. Porque 
lá tem muita confusão. Nem de graça eu quero. 
Quando eu retornei para minha casa, eu me vi sem reação. Não sabia o que 
fazer, como recomeçar. Olhei para meu marido e perguntei assim: o que nós 
vamos fazer? 
Nós não temos condições de montar um restaurante de novo, a gaveta que 
tinha na parede do bar com dinheiro, a chuva levou. Tudo o que nós tínhamos 
foi embora, nosso patrimônio a tragédia levou. Nós de uma hora para outra, 
ficamos sem nada. E nós não tínhamos emprego, só o restaurante. Então 
falei para meu marido assim: - vou voltar para minha antiga profissão, ser 
costureira e você volta para sua. 
Nós ficamos sem saber o que fazer, desnorteados. Foi quando ficamos 
sabendo que tinha uma pessoa passando uma carrocinha de doces aqui no 
centro. Só que nós não sabíamos fazer doce, mas o dono da carrocinha nos 
ajudou ensinando a fazer e também contamos com ajuda do meu filho 
mesmo sendo carreteiro nos ajudou bastante.  
E hoje nós abrimos ao lado da minha casa, para onde voltamos a morar, uma 
fábrica de doces. (Relato do Entrevistado – E3). 

 A fala acima demonstra a preocupação do Assistente Social já 

mencionado, quanto ao espaço de localização da construção dos apartamentos. A 
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partir dessa conjuntura percebe-se que o parecer técnico não foi acatado, sendo 

mais uma vez o Assistente Social colocado a margem da situação. 

 Além da questão profissional, outras questões também podem ser 

elencadas baseadas no relato, como a aquisição por essa pessoa (entrevistado E3) 

de 4 apartamentos que foram doados, enquanto outras não receberam porque não 

foram selecionadas. Uma falha do poder público. Pois mesmo que tenha sido 

comprovado a existência dessas casas e a posse das mesmas, outras pessoas 

ainda continuam sem ter onde morar. 

A localização do novo bairro, conhecido como Terra Nova, não agradou 

muito, pelo menos aos entrevistados, que falaram por eles e por alguns vizinhos. A 

localidade, segundo eles, restringindo à questão cultural, não é de fácil acesso á 

escolas, postos de saúde, creches, ônibus, etc. 

Muitos, como o relato do próximo entrevistado, só foi morar nesse complexo 

habitacional porque não tinha para onde ir. 

Depois de dois anos o Estado começou a entregar os apartamentos e nós 
fomos selecionados e conseguimos, lá no Terra Nova, um apartamento de 
excelente construção, que tem parquinho para as crianças, tem área de 
churrasqueira, é todo gramadinho, mas sem nenhuma infraestrutura, pois não 
temos um colégio, posto de saúde, creche, não temos nada disso perto, até 
tem em Conselheiro Paulino, mas não é tão perto, então pelo volume de 
pessoas que tem ali precisávamos de alguma infraestrutura. Para você ter 
uma ideia, meu bloco é o terceiro, só nele possuem 240 apartamentos, isso 
só no meu, mas lá possuem 6 blocos então são aproximadamente 1440 
apartamentos, então ali naquele local merecia uma infraestrutura melhor. A 
única coisa que tem é uma patrulha que faz a ronda, mas não garante a 
segurança de ninguém. (Relato do Entrevistado – E2).46 

“Eu não morri naquela tragédia, mas vou morrer na mão de vagabundos que 
colocaram para morar junto comigo! ” (Desabafo do marido da entrevistada – 
E2). 

Essa última fala é do marido da entrevistada E3, que abalado 

emocionalmente, chegou até ela e deu-lhe a notícia que circulava em Nova Friburgo 

naquele dia. Uma moradora do condomínio deles, Terra Nova, foi morta a pauladas.  

Esse conflito cultural encontrado nesse condomínio evidencia algumas 

consequências da apropriação sem um estudo social preliminar. Pois como o 

entrevistado E3, outras famílias são provenientes da zona rural possuindo um modo 

de vida específico e, repentinamente, são colocados num mesmo espaço com 

pessoas que nunca conviveram. 

 

                                                             
46Entrevista realizada em Nova Friburgo dia 26 de fevereiro de 2016. 
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Para mim apesar do imóvel ser muito bom, eu não tenho o que reclamar não, 
são dois quartos bem jeitosos, uma cozinha boa, ventilado, arejado, enfim é 
uma obra muito boa. Mas o ponto negativo é que eles te obrigam a conviver 
com pessoas que você não tem a menor afinidade nem tão pouco identidade, 
são pessoas de níveis, lugares, culturas diferentes, isso para mim está sendo 
um pouco difícil de me adaptar, colocamos grade em todas as janelas na 
porta, pois já houve interrupção da polícia procurando gente do tráfico. Então 
somos eu e meu marido, já somos dois idosos, meu filho mora perto, mas ele 
tem a família dele, e isso é uma coisa que não nos deixa muito confortável 
por conta disso, tenho que viver de cortina fechada porque meu apto é no 
térreo e as cortinas nos deixam menos exposto. (Relato do Entrevistado – 
E3). 

A identidade dos moradores não foi levada em consideração. Sabe-se que 

morar é muito mais do que habitar um espaço. É uma forma de identidade com a 

rua, com a esquina, com o local, com pessoas - que muitas vezes se tornam mais 

próximos que a família -, com a exterioridade do espaço, enfim, com a multiplicidade 

de elementos que um território pode trazer a uma pessoa. 

A cultura que um indivíduo carrega consigo vai além dos valores materiais, 

ela é um conjunto de elementos sociais, emocionais, patrimoniais historicamente 

construídos e compartilhados. Pois as particularidades culturais germinadas em uma 

sociedade faz com que seus indivíduos se construam como seres sociais, através da 

mediação com a práxis do interno com o externo construindo suas identidades. 

Posto isso, através dos relatos dos entrevistados, verifica-se um 

descontentamento com a escolha do local de construção do condomínio onde estão 

residindo, pela falta de infraestrutura, e de respeito àqueles que necessitaram do 

apartamento por falta de opção. 

A propósito, os trabalhos de mapeamento, pesquisa social, estudo social, são 

atribuições do Assistente Social, que em meio a essas e outras questões tem que 

atuar de forma preventiva-interventiva de modo a frear o desdobramento da questão 

social. 

Assim, sobre o trabalho desenvolvido com os moradores, o entrevistado E1 

declarou: 

O socorro só chegou na nossa comunidade depois de 10 dias. Antes foi a 
comunidade que se empenhou no socorro e no trabalho de busca. Depois de 
10 dias a Defesa Civil foi ao local, o corpo de bombeiros, voluntários, pessoas 
da assistência, polícia militar, exército... mas quando eles chegaram já estava 
tudo organizado. Eles não tiveram trabalho com a gente. 
Eu fui atendida pela Assistente Social, mas só no momento que eu procurei. 
Ela pegou nome, onde eu morava, se minha casa era própria ou não [...] o 
meu e da minha comunidade. (Relato do Entrevistado – E1).47 

                                                             
47Entrevista realizada em Nova Friburgo dia 16 de fevereiro de 2016. 
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Como já salientado ao logo do trabalho, o Assistente Social em meio a 

efervescência do ocorrido, fica desorientado da sua forma de atuação, por isso, a 

necessidade de diretrizes que embasem o trabalho profissional em situações de 

atenção, emergência e calamidade pública.  

Posteriormente, foi perguntado sobre a política de reconstrução, 

acompanhamento, prevenção desenvolvida no pós-tragédia. Os relatos são 

significativos: 

Eu moro no mesmo bairro. Minha rua foi reconstruída por nós. Nós limpamos 
e ajeitamos o que conseguimos. A parte de cima que desbarrancou, hoje se 
tornou reserva florestal. Porque já era reserva florestal e foi invadida. Depois 
da primeira casa, outros construíram, e como foi sendo habitada a prefeitura 
não fez nada e ainda aceitou a instalação de água, luz, antena, etc., era uma 
invasão que se tornou regularizada pela prefeitura. Hoje não, voltou a ser 
reserva florestal.  
Eu acho que eles, (governo municipal) grifo meu, poderiam ter feito e fazer 
muito mais. Eu sei que existem muitas denúncias sobre invasão, 
desmatamento, pessoas retornando para suas casas mesmo que 
condenadas, invadindo casas vazias, [...] mas não tem fiscalização. 
O município deveria fiscalizar mais, fazer muro de contenção, assistência 
depois da tragédia. Mas nós ganhamos um muro de contenção, não podemos 
reclamar, mas ainda é pouco. Porque tem lugares que a obra está parada e 
inacabada há um ano e meio, se chover pode desmoronar tudo. E se essa 
rua cair, nós ficamos sem acesso novamente e sem saber quem dessa vez 
será atingido, porque não sabemos o que pode acontecer no local, sem as 
casas, as árvores, e o muro inacabado. 
Eu morro nesse local há 35 anos. Hoje ele é como era há 35 anos atrás. 
Podemos dizer que a natureza pediu de volta, o que o homem vinha se 
apropriando. (Relato do Entrevistado – E1). 

Minha casa fomos nós que construímos, e a prefeitura nem sabe. Eles não 
tomam providencias para saber se lá é local de risco ou não. Eu sei que a 
minha casa não estava num local de risco não, mas as casas que 
construíram nas ruas de cima, com certeza eram, por isso que caíram, e as 
que ainda não foram demolidas estão interditadas por estarem em locais de 
risco. Porque é beira de barranco. (Relato do Entrevistado – E3). 

Como pode ser visto, as ocupações irregulares constituem fatores incidentes 

e propulsores das causas da tragédia, mas não a única. Pois não podemos 

culpabilizar apenas a sociedade por um erro conjuntural. Visto que, Nova Friburgo 

não foi uma cidade planejada, como a maioria das cidades brasileiras também não 

foram. Ela se localiza na região serrana do estado do Rio de Janeiro, e sua parte 

plana é limitada, povoando as zonas de taludes. 

Como Nova Friburgo é uma rede de montanhas formando um vale, ela foi 
desordenadamente ocupada, sendo construída e povoada em locais 
irregulares. Então apesar de possuir saneamento, rede de esgotos e águas, 
Friburgo não teve planejamento, podendo ser considerada assim, todo e 
qualquer lugar da cidade hoje um local de risco. (Relato do Profissional – P1). 

Porque Friburgo tem mata atlântica e que é uma área de preservação 
ambiental. Tanto que com isso vem outra questão. Pois muita gente construiu 
dentro de uma área de preservação ambiental (APA). Eu fiz um levantamento 
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de famílias de uma região aqui em Friburgo, e não tem muito tempo, que foi 
até para ajudar uma outra colega de uma outra área. Quando estou 
conversando com as pessoas do local, descubro que as construções são 
irregulares. Até o momento menos mal, quando eu converso mais um pouco 
começo a debulhar, coisas de Assistente Social, eu descobri que era também 
área de preservação ambiental e que tinha sido o ministério público que 
solicitou na secretaria que fizessem um levantamento da área que era um 
PAC. Aquela área não era nunca para ter sido invadida. Mas já tinha uma 
casa, duas casas, inclusive tinha uma família que morava lá há 40 anos. A 
casa mais velha assim, tinha 40 anos, depois foram construindo as outras.  

Com isso você para e pensa. O que fazer? Tinha lei? Não sei, não sou da 
área, mas de qualquer maneira, aquilo foi aumentando e não teve 
fiscalização. O profissional nesse momento não tem o que fazer. As outras 
áreas acham que nós somos a solução pra tudo. Até poderíamos conseguir 
aluguel social para as famílias, mas nós não vamos conseguir acabar com 
todos os problemas sociais do município, advindos de uma falta de 
fiscalização, um erro de estratégia de planejamento de muitos anos atrás 
porque isso não é de agora. (Relato do Profissional – P1). 

Dessa forma, com base no relato do profissional P1, o que acorre em cidades 

como Nova Friburgo é ocupação. Que segundo Boulos (2012) se constitui de locais 

não habitados ou utilizados e por isso não atendem a uma função social de 

propriedade, em benefício do cidadão. Diferentemente de invasão, que é invadir 

uma área utilizada. 

Neste sentido, a população que não consegue comprar um imóvel devido a 

vários fatores, como altos preços provenientes da especulação imobiliária, baixas 

remunerações, entre outros, acabam encontrando na ocupação de prédios e áreas 

vazias a única alternativa para conseguir um espaço para morar.   

Nota-se, portanto, que os desastres naturais são também desastres sociais. 

Pois constituem-se principalmente no contexto de precariedade de exclusão sócio 

espacial e socioeconômica. Com base nos relatos e no histórico local, constata-se 

que o desastre que assolou o município poderia ser evitado se houvessem políticas 

públicas e instituições transdisciplinares capacitadas e orientadas em trabalhar para 

a minimização e prevenção aos riscos e fatores incidentes para as catástrofes. 
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CONCLUSÃO 

 O presente estudo teve como objetivo compreender a questão ambiental 

como um desdobramento da questão social inserida na sociedade capitalista 

neoliberal contemporânea, o que possibilitou a reflexão em relação aos seus 

rebatimentos na atuação do Serviço Social. 

 Desta forma, o entendimento passa a ser da dimensão macrossocial, onde a 

questão ambiental se torna socioambiental. Reafirmando o desenvolvimento das 

contradições inerentes da sociedade capitalista e os novos arranjos sofridos pela 

questão social. 

Assim, como foi exposto no trabalho, o processo de ascensão do capitalismo 

como modo de produção imperante fez com que se desenvolvesse, a longo prazo e, 

paulatinamente sequelas que a atual sociedade vem sentindo progressivamente. Ou 

seja, com a transformação da relação do homem com a natureza através do 

trabalho, gerou uma falha metabólica no organismo social. 

O sujeito envolvido nessa interação fraturada – capitalismo –, maior destruidor 

da natureza, articula-se em benefício próprio alienando o trabalhador, de modo que 

sua cadeia cíclica ideológica – capitalistas, trabalhadores, mercadoria, alienação, 

valor, mercado e mais valia – reproduzam seus valores afim de perpetuarem suas 

relações de produção. 

Seja qual for a função do sistema capitalista, este sempre reproduz uma 

relação alienada e dualista entre homem-natureza, que se agravou com o 

desenvolvimento industrial. Pois o capital é um sistema formado de contradições e, 

portanto, suas relações são paradoxais, como o discurso de sustentável do sistema 

visando sua autorreprodução. 

De discurso sustentável a coibidor e preservador da natureza o capitalismo 

sustenta-se na corrente ecocapitalista para disseminação da sua lógica destrutiva. 

Essa corrente ideológica presente em instituições públicas e privadas se escamoteia 

na bandeira “verde” para ao mesmo tempo retirar da natureza o que se precisa para 

produzir mais, levar ao esgotamento os recursos naturais, que muitas vezes não se 

consegue reconstruir, como por exemplo, a poluição de rios (Tietê), camada de 

ozônio, entre tantos outros que o capital se apropria. 

Em oposição ao movimento ecocapitalista, o ecossocialismo defende a 

superação da lógica capitalista e uma mudança na relação entre homem-natureza, 



 
 

 

109 

com perspectivas para além de uma nova sociedade, mas para que haja respeito 

entre o homem o e natureza. Constituindo assim, conjuntamente uma forma 

equilibrada de sobrevivência para ambos. 

A partir disso, cabe a reflexão: como um modo de produção que objetiva 

apenas o lucro pode ser sustentável e defensor da natureza? Não tem como um 

fenômeno socialmente desencadeado pelo próprio capitalismo, que é a questão 

ambiental, ser combatida por ele mesmo. 

O capitalismo redimensiona a questão socioambiental, fragmentando-a e 

polarizando-a como se ela se restringisse apenas ao meio natural. 

A proposta do trabalho em problematizar a questão ambiental como 

expressão da questão social e seus rebatimentos na sociedade contemporânea, 

mais precisamente na cidade de Nova Friburgo, foi para demonstrar que o conjunto 

de mazelas sofridos pela sociedade tem seu maior responsável o sistema capitalista, 

e, com a questão ambiental não é diferente. 

Fortes impactos no cerne da sociedade estão sendo os centros das atenções 

nas últimas décadas e ao mesmo tempo o sistema operante usa de discursos 

controversos para naturalizar as transformações corrosivas produzidas por ele 

mesmo: deixa destruir desde que se faça reparos. 

A questão socioambiental é componente do organismo vivo que é a totalidade 

da realidade social, elemento indispensável também para a permanência de 

hegemônico do sistema capitalista. Logo, as correlações de forças presentes nesta 

sociedade é para que um fortaleça e perpetue o outro. 

Estamos, assim, diante de desigualdades sociais que não são naturais. São 

iniquidades que afetam diretamente o metabolismo social, que incidem na sociedade 

civil, principalmente na classe trabalhadora. 

A materialização dessa realidade como discorrido nesse estudo e 

demonstração da contradição do sistema capitalista de produção, sua força 

ideológica e desdobramentos na sociedade, tem-se o desastre socioambiental 

ocorrido em Nova Friburgo que contempla significativamente essa compreensão. 

A avaliação do trabalho de pesquisa realizado na cidade teve um resultado 

positivo e satisfatório, pois possibilitou uma reflexão sobre a práxis do Assistente 

Social que atua com as políticas públicas, aqui desenvolvido com a política de 

assistência social em situação de calamidade pública, que ainda encontra 

dificuldades no seu fazer cotidiano profissional. 
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Pôde-se com isso, compreender os desafios do profissional Assistente Social 

que utiliza suas competências e seus conhecimentos articulados aos princípios do 

projeto ético-político da profissão, na compreensão dos paradigmas sociais, 

econômicos, políticos e culturais que interferem no processo de construção do 

indivíduo como ser social e o lugar que ele ocupa na sociedade. Buscando 

estratégias de enfrentamento das mazelas que os assolam por meio das políticas 

sociais. 

O trabalho do Assistente Social é fundamental para viabilização ao acesso às 

informações à sociedade do que são e como ter seus direitos às políticas públicas, 

afim de que sejam garantidos os direitos a saúde, assistência, educação, habitação, 

a partir dos aspectos éticos, políticos, técnicos e legais. E para isso, o profissional 

busca na realidade do usuário, uma viagem à essência, a maneira de entendê-lo de 

forma mais aprofundada para responder suas demandas adequadamente. 

A atuação do Assistente Social assim, é permeada por contradições como 

evidenciado no trabalho. Posto que no contexto de calamidade pública, tem como 

objetivo, entre outros, atuar junto a população na prestação de socorro e 

atendimento na defesa de seus interesses e necessidades. Mesmo sendo 

atravessado por relações de interesse e poder que rebatem no entendimento 

controverso da profissão como voluntário, caritativo e bondoso. 

Articulador das relações sociais, mediador e mobilizador, o profissional de 

Serviço Social é um ator social ativo e corresponsável pela garantia dos direitos 

sociais à população, que vem enfrentamento a terceirização e a 

desresponsabilização da esfera pública no processo de garantia de direitos. 

Outra reflexão extraída da pesquisa é a falta de orientação dos técnicos sobre 

a forma de atuar em situações catastróficas que requerem mais atenção. A profissão 

historicamente avançou em conceitos teórico-metodológicos e técnico-operativos, 

por isso, com os novos moldes da questão social a profissão está necessitada de 

referências e diretrizes que possam nortear adequadamente sem assistencialismo o 

trabalho profissional. 

Assim, a profissão de Serviço Social que é chamada para atuar em diferentes 

contornos da questão social não pode se reduzir a intervenções pontuais, 

emergenciais e/ou pós-impacto. Elas precisam potencializar a proteção social e a 

garantia dos direitos, sem o sentimento de incompletude e desorientação. Pois como 

é a categoria profissional que está inserida nesse processo de trabalho, os 
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Assistentes Sociais dessa área, sentem necessidade de produções sobre o assunto, 

para que subsidiam uma atuação qualificada. 

Portanto, a expectativa é que esse trabalho de conclusão permita pesquisas e 

reflexões posteriores sobre o saber/fazer profissional do Serviço Social em situações 

de calamidade pública. Pois um conhecimento jamais se finda, ela se cria, se 

completa e aperfeiçoa.  
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Anexos 
 

Anexo I – Roteiro das Entrevistas. 

 
Questionário para Pesquisa Científica em Serviço Social 

Instituição 1: Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho 

1. Como o Serviço Social atuou durante e após a tragédia ocorrida no ano de 2011?  
2. Quais as medidas profissionais adotadas pela Secretaria? Que estratégias foram tomadas? 
3. Como e com quais políticas públicas vinculou-se a intersetorialidade? 
4. Como se apresenta a questão social no Município de Nova Friburgo? 
5. Qual a visão profissional frente a uma problemática que se configura como mais um 

desdobramento da questão social? 
6. O campo de trabalho é um desafio cotidiano, por isso, como foi trabalhar com uma situação 

tão inesperada com inúmeras expressões da questão social? 
7. Como a questão ambiental, na sua concepção, pode ser tratada como um vértice da questão 

social? 
8. Quais as principais dificuldades que você enfrentou com seu trabalho em campo? 
9. Como foi disponibilizado os recursos para desenvolver o seu trabalho diante dessa catástrofe 

natural? 
10. No município já havia algum programa de prevenção de catástrofes naturais antes da 

tragédia de 2011? E posteriormente? Como funciona? 
11. Houve implementação de algum programa, projeto ou serviço para as vítimas da tragédia? Se 

sim, como está sendo desenvolvido? 
12. Como ocorre o acompanhamento das famílias atendidas durante a catástrofe das chuvas? Há 

continuidade? Explique-as. 
13. O trabalho do Assistente Social em situações de calamidades públicas está previsto no 

código da profissão. Como foi atuar nessa situação de emergência e numa área tão 
incipiente? 

14. Para além do trabalho emergencial, o Serviço Social participa de projetos e programas para 
diminuir ou evitar que ocorram desastres? 

15. Faça uma análise geral da Assistência Social no contexto da tragédia ambiental ocorrida na 
cidade. 

 

 

 

Questionário para Pesquisa Científica em Serviço Social 

Serviço Social Frente à Problemática Ambiental Contemporânea – Premissas e Desafios 

 
Usuário: Memória do usuário 

1. No momento da tragédia onde você se encontrava? 
2. Como você foi atingido pela catástrofe? 
3. Qual o primeiro socorro que chegou na sua localidade? 
4. Você foi atendido pelo Assistente Social? Como você foi abordado por ele? 
5. Suas necessidades emergenciais foram atendidas? 
6. Atualmente como você se encontra? 
7. Quais as consequências que a tragédia trouxe para sua vida? 
8. Qual a avaliação sobre a política do Estado e do Município em relação a tragédia? 
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Questionário para Pesquisa Científica em Serviço Social 

Serviço Social Frente à Problemática Ambiental Contemporânea – Premissas e Desafios 

 
Instituição 2: Secretaria de Defesa Civil 

1. Como é a divisão espacial territorial do município? 
2. A instituição já possuía algum tipo de programa emergencial? 
3. Qual foi o posicionamento utilizado diante da tragédia? 
4. Existia ou passou a existir pós tragédia no município alguma política pública para enfrentar 

situações como a decorrente? 
5. Atualmente como tem sido o monitoramento do meio ambiente no município? 
6. Os resultados desse monitoramento são repassados à população? Se sim como isso é feito? 

Através da mídia local, de jornais, boletos informativos etc. 
7. A questão ambiental no município é um problema localizado ou estrutural? 
8. Quais as dificuldades encontradas pela secretaria? 
9. Qual a concepção da secretaria sobre o empreendedorismo como alternativa para reverter a 

situação ambiental de Nova Friburgo? 
10. Ecologicamente, qual a concepção da secretaria em relação a ocupação urbana e rural de 

Nova Friburgo? 
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Anexo II – Entrevistas 

 

Entrevista com a Assistente Social do CRAS de Nova Friburgo no dia 27 de janeiro de 2016. 

E – Entrevistador 
P1 – Assistente Social 
C1 – Convidada da Assistente Social 
C2 – Convidada do Entrevistador 
 
E: Eu escolhi a região serrana, Friburgo propriamente dito, pois foi a cidade que mais sofreu e 
também por uma questão pessoal de gostar da cidade. Além de ser um campo de trabalho do 
Assistente Social (AS) pouco explorado, trabalhar em calamidade pública. 
O intuito da entrevista é contribuir com meu trabalho de conclusão de curso (TCC) além de conhecer 
o histórico do município, se havia política social voltada para calamidades, antes da tragédia, ou se 
foram pensadas depois, como foi desenvolvida, etc.  
P1: Vocês pegaram informações com a Defesa Civil? 

E: Não, infelizmente não conseguimos. Eles nos encaminharam aqui para o CRAS. 

P1: Eu vou conceder a entrevista. 

E: Como e qual foi o trabalho do Assistente Social desenvolvido no momento posterior a chuva de 

2011? 

P1: Aqui é o CRAS do centro.  
Eu como técnica, (20 anos de prefeitura e 19 anos trabalhando na assistência), já presenciei em 
termos de enchentes, porque o município tem muitos problemas pontuais, problemas com chuvas, 
encosta e com transbordamento de rio. Nada comparado com a maior tragédia climática que foi a de 
2011. Como Nova Friburgo é uma rede de montanhas formando um vale, ela foi desordenadamente 
ocupada, sendo construída e povoada em locais irregulares. Então apesar de possuir saneamento, 
rede de esgotos e águas, Friburgo não teve planejamento, podendo ser considerada assim, todo e 
qualquer lugar da cidade hoje um local de risco. 
Até mesmo as pessoas que pensavam que tiveram um planejamento em suas construções, pelo fato 
da encosta já ter um muro de contenção, sofreram com algum problema. Assim pode-se dizer que 
norte, sul, leste e oeste da cidade tiveram alguma situação inesperada, uns mais que outros.  
Na verdade Friburgo estava abalado desde 2007 quando sofreu com uma forte enchente por causa 
de muita chuva, o que ocasionou um ou outro caso, porém isolado, de pessoas com problemas, ou 
de inundação, ou de encosta, mas nada tão intenso como a de 2011.  
Mas, porque sempre falar de enchente? Friburgo sempre sofreu com inundações, pelo fato do rio que 
corta a cidade, Bengalas, fazer uma bifurcação, já no seu curso final indo até o município vizinho de 
Bom Jardim, que diga-se de passagem, foi muito atingido também na ocasião. 
Entretanto o diferencial da tragédia de 2011 foram os deslizamentos e quedas de barreiras em massa 
na cidade, o que em 2007 não teve, foi apenas enchente. O que para nós da cidade, já havia 
causado muitos estragos de 2007 e nos abalado bastante. 
Estar na assistência é complicado, porque ninguém planeja. Por mais que o município, o prefeito, 
planeje, a cidade sofre com o período de verão, onde a incidência de chuva é grande.  
Por esse motivo, criou-se o plano verão. Se compararmos, é a mesma coisa que: “depois que fomos 
assaltados em casa, colocamos grade”. Com isso, em 2007 já formos surpreendidos e mais ou 
menos sabíamos como lidar com enchentes, chuvas fortes e suas sequelas. 
Geralmente, quando acontecem esses eventos está em período de transição governamental, que é 
um complicador, pois não se consegue articulação para trabalhar. Em 2007 passamos por isso, era 
início de governo novo e a secretária não era da área. 
P1: Estou falando sobre as chuvas que caíram na cidade no ano de 2007, como forma de introdução 

para falar de 2011. 
Na chuva de 2007 houve muita perda de casa, porém, em uma proporção muito menor. 
Com isso, podemos refletir. Qual o papel do AS no momento da emergência? 
Primeiramente, está no nosso Código de Ética que em calamidade, em uma situação de emergência, 
o profissional de Serviço Social tem que atuar. Isso é fato. Entretanto é só a categoria profissional 
que consegue ter esse entendimento de urgência, da emergência. Depois disso que aconteceu na 
cidade houveram mudanças. Para nós, que já tínhamos um grupo antigo, (Assistentes Sociais e 
outros profissionais trabalhando na calamidade, nesse caso, enchentes) foi muito confuso. Foi 
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confuso também para os voluntários e os representantes do estado que vieram para a cidade, para a 
secretária da época, para quem já estava à frente do governo pegar uma tragédia como a de 2011. 
Ou seja, foi complicado para todos. Sendo com isso, a assistência social apontada como a solução 
dos problemas. Todo mundo só pensa na assistência e esquece das outras articulações. 
Porque nós não conseguimos fazer um trabalho sem a defesa civil, a intersetorialidade tem que 
funcionar. Até o ano da tragédia, não tinha secretaria de obras nem de habitação como ainda não 
tem, apesar de ter tido uma reforma administrativa no município, e isso é uma situação complicada. 
Porque, houve a tragédia e o primeiro momento a nossa atuação é a mais requisitada, essencial. O 
que se instala um caos. Porque não se tinha um plano, uma estratégia, não se sabia como trabalhar. 
Devido a isso, você para e pensa: se consegue atuar de forma mais técnica? Não. Você faz tudo. 
Recai tudo sobre o AS. E isso é uma reflexão pessoal. Porque assim, fica a assistência como solução 
para todos os problemas. 

O município tinha o CRAS em Conselheiro Paulino, que foi até atingido também, tinha o CRAS do 
Suspiro, que agora virou esse aqui do centro e tinha Campo do Coelho. 

Os CRAS ficaram para armazenar as doações que chegavam. Travando um impasse. Necessitava-se 
de definir que tipo de ação era mais emergente. Ou era comida, ou era água, para depois começar a 
ver quais os locais atingidos para começar a fazer os cadastros e atender. Mas, e os atendimentos 
emergenciais? Uma situação desesperadora que não se conseguia refletir. 

Porque assim, junta toda a equipe da secretaria de assistência e planeja algo, como um cadastro, 
que na maioria das vezes nós como profissionais até montamos. Mas pensar algo que nunca teve, e 
realmente o que nunca ocorreu, não tínhamos. Na chuva de 2007, preliminarmente, tivemos umas 
400 a 450 pessoas mais ou menos fizeram cadastros para moradia popular. 

A partir das triagens foi-se percebendo quem realmente tinha casa alugada, quem não tinha, quem 
era casa cedida, se tinha laudo da defesa civil se não tinha. Passado essa chuva, tivemos a parceria 
com o governo federal e com a Caixa Econômica para ter a habitação, o programa habitacional, 
específico para esse pessoal de 2007. 

A partir das triagens, foi se enxugando, enxugando, chegamos a um número de 186 famílias, vítimas 
das chuvas de 2007 que seriam atendidas pelo programa chamado “Resposta Desastre”. E foi feito. 

Para o programa poder se desenvolver contou-se com a atuação do AS no trabalho social porque o 
projeto tem que ser assinado por um técnico da área. Ficaram responsáveis 2 AS na época que 
montaram e elaboraram juntas. O projeto foi elaborado de acordo com os dados que se tinha do 
mapeamento, do levantamento geral, do perfil das famílias: quantos idosos, portadores de deficiência 
que havia sido feito depois do ocorrido em 2007. Esse é um papel muito técnico. Nessa hora por mais 
que se esteja colocando “a mão na massa” por causa das dificuldades da tragédia, enchentes e tudo, 
é um momento que você tem que sentar para poder planejar. Que foi difícil, mas que pelo menos o 
pessoal conseguiu sair da tragédia de 2007, com um mínimo de experiência. Até mesmo porque, foi a 
primeira vez que Friburgo diante de uma tragédia, teve uma possibilidade de casa popular para 
aquela quantidade de usuários. 
P1: Derivado da possibilidade de casa popular, começou outro empecilho. Onde se constrói? 

C2: Tinha que ver um local seguro. 

P1: Isso, seguro, exatamente. E eu estou passando 2007, para chegar e entender 2011, porque é a 

mesma história. 

E: E esse laudo da defesa civil, é referente a ocupação irregular? 

P1: Não, é para identificação da interdição do imóvel.  

C2: Todos deveriam receber esse laudo antes ou depois? 

P1: Não. Acabou tragédia, a defesa civil ela tem sua equipe de técnicos da área, engenheiros, 
geólogos, que vão aos locais atingidos e elaboram um laudo, foi assim em 2007 e em 2011.  
Entretanto, o que aconteceu em 2011 foi uma situação completamente oposta. Foi chuva 
devastadora que desmoronou as encostas e por isso inundaram o rio. Atingindo principalmente a 
zona rural, que é parte de hortifrutigranjeiros, que foi muito afetada. Friburgo é uma cidade muito 
grande. Tem uma zona rural muito grande e a zona urbana. Só que em Friburgo não se andava. 
Na estrada Telefri tem uma zona rural, a outra fica mais para o lado de Lumiar e adjacências que não 
foram tão atingidas, lá foi um caso ou outro. 
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Porque na verdade a chuva foi pegando, como se vê no mapa, uma parte de Teresópolis, uma parte 
de Petrópolis, que foram descendo e quando chegaram em Friburgo pegou a maior dimensão vista 
pelo mapa do estado, por isso que aqui foi em maior proporção a catástrofe. Quando a chuva pegou 
um bairro ela foi destruindo, foi caindo, foi lama caindo em locais que você não imagina. 
Então nesse primeiro momento eu te juro que a gente não sabia exatamente onde nós agiríamos 
enquanto técnico da área. 

C1: As pessoas de fora tinham mais noção do que tinha acontecido na cidade do que nós, porque 

não conseguíamos sair. 

P1: Isso. Nós não conseguíamos sair. As pessoas quando começaram a ter informações através dos 

meios de comunicação, ficavam horrorizados com a dimensão. Nossa! Friburgo está todo assim? 
Todavia, quem estava trabalhando quase, ou não assistia televisão. Eu fiquei uma semana 
incomunicável. Quando chegava em casa, eu técnica depois de um dia exaustivo fazendo de tudo 
que você possa imaginar, eu chorava. Não só eu outras pessoas também, porque estávamos na 
exaustão do que você ouvia e porque somos humanos. 
O segundo dia da tragédia eu fui para um posto hospitalar de improvisado. Porque na verdade, o 
único hospital do município foi atingido no primeiro andar por ter sido construído em frente ao rio. 
Com isso, improvisaram dentro da secretaria de serviços públicos da prefeitura um galpão enorme 
onde se instalou também de improviso um mini entendimento.  
O secretário na época chamou, todos os dias, toda a equipe profissional, porque não se sabia o que 
fazer. Estávamos perdidos.  
Eu te falo assim, por mais que você planeje, a grande tragédia você não sabe, você tem que ter uma 
pessoa de frente que tenha muita noção para te dirigir, delegar e controlar as ações, porque você fica 
completamente perdido.  
O que gera alguns conflitos. Quando acontece de chegar alguém de outra secretaria, assim sem 
querer, até os voluntários que vinham de fora e queriam colocar ordem e falavam: faz isso! uma 
situação complicada porque você é o técnico, mas não reflete, raciocina, com isso, por um lado eles 
ajudam e pelo outro, você fica sem reação. 

E: Esse o plano verão, foi pensado por causa da chuva de 2007? Ele é apenas voltado para 
enchente? 

P1: Esse plano sempre existiu. Ele funciona assim, todos os secretários se reúnem, a maioria dos 
funcionários não podem tirar férias, porque a época de verão sempre foi preocupante por causa de 
grandes enchentes. Então a prefeitura adotou isso a muitos anos. 
Assim, a assistência social fica de plantão no carnaval, nas épocas com festas, etc. O poder 
municipal pensa em deixar todos trabalhando, mas só as vezes que acontecia uma “coisinha”.  
Se o técnico não estivesse na instituição ele fica em casa de sobreaviso. Como eu, quando acontece 
alguma coisa, me ligam e pedem para eu ir. Porém até 2011 sempre fatos isolados que o profissional 
já sabe o que você vai fazer, a equipe é menor, o acontecimento é menor. 

E: E uma política ambiental que englobasse tudo existia no município? 

P1: Não, o município não tinha política ambiental. O plano diretor é algo que está “saindo do forno 

agora” (final do ano de 2015 início de 2016). O plano diretor engloba um planejamento de uma 
cidade. Agora está tendo um enfoque do que se vivenciou dentro da tragédia de 2011. Com certeza 
agora o olhar é completamente outro do que se tinha antes. 

E: Nesse plano diretor tem diretrizes para esse tipo de acontecimento? 

P1: Agora tem todo o enfoque do que se vivenciou dentro da tragédia em 2011, com certeza, hoje o 
olhar é completamente outro do que se tinha antes.  
Como Friburgo é um vale, sabe-se que existe alguns locais que não poderiam estar habitados. Por 
isso quando a chuva caiu, deslizou tudo porque a terra não aguentou a absorção da quantidade de 
água toda da chuva. 
Porque o que aconteceu, como em Friburgo tem regiões que não tinha como você identificar número 
de casas para se ter uma noção de quantos foram vítimas, não se sabe precisar ao certo. 
Por exemplo, o bairro floresta é uma área de alta vulnerabilidade social, já era uma área de invasão, 
apesar de ter a estrutura de esgoto, ter a luz, tem a água, mas era invasão. E nesse local deslizou 
uma encosta inteira que soterrou e matou muitas pessoas. O que dificultou o trabalho de mapear, 
porque não se tinha noção. 

C1: Tinha-se que acreditar nas pessoas.   
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P1: O que demanda outra questão. Da sinceridade x mentira, pois tiveram pessoas que não foram 

atingidas que de alguma forma foram beneficiadas. Além de trabalhar sobre pressão, por estar no 
primeiro momento fazendo tudo e se esquece do enfoque técnico. 
Quando as famílias começaram a ir para os abrigos, tinha abrigo espalhado pela cidade toda, dentro 
da igreja, dentro de clube esportivo, escolas, na cidade toda. Foi nesse momento que se conseguiu 
refletir qual o que fazer e qual melhor opção adotar. Daí começou-se a mapear. 
Nesse meio tempo, o governo do estado chegou e convocou uma reunião na secretaria de 
assistência social. Só que assim, chegou sem saber a dimensão e gravidade do evento. Chegou, 
sentou e começou a falar.  
Porém, nós infelizmente já tínhamos mais ou menos uma noção de 2007. Na verdade muito pouca. 
Mas nós também não sabíamos a dimensão pois estávamos ilhados no centro da cidade e não tinha 
como ir para outros locais. Só posteriormente com o apoio exército para conseguir ultrapassar 
montanhas de lama, pedras, cadáveres, para se chegar em localidades como a de São Geraldo, por 
exemplo. 
Os representantes do governo vieram achando que a dimensão não era tão grande. Eu lembro 
exatamente porque eu fui chamada para a reunião, porque eu era de 2007, e estava responsável 
pelas casas populares. Foi quando um dos representantes falou assim: o governo vai disponibilizar 
500 alugueis sociais.  
Eles acharam que era até muito. Eu logo falei assim: como é? Quinhentos? Que nada por alto 
estamos pensando mais de seis mil famílias desabrigadas e/ou desalojadas. Porque nos 
atendimentos só ouvíamos isso. 
Porém ainda não havia sido feito o mapeamento nem o levantamento de quantas famílias estavam 
abrigadas, só se sabia que eram muitas. E mesmo assim, debatemos com a pessoas representante 
da casa civil do estado. 

E: Isso, na sua opinião, pode ser considerado uma das dificuldades encontradas no seu trabalho? 

P1: Sim... Isso foi mais uma dificuldade encontrada. Porque eles chamavam os técnicos da secretaria 
para conversar, dialogar, mas não respeitavam nossa opinião. Até porque não é assim que se resolve 
as coisas. Para ser disponibilizado qualquer quantidade tem que ter decreto lei, tem que passar pela 
câmara municipal, mas 500 não era e não foi o suficiente. 
Eu falei na reunião: “gente, isso é ‘pra ontem’, isso não é esse número com certeza, a dimensão é 
bem maior”. 
A equipe do governo que veio, se dividiu assim, casa civil para dialogar sobre aluguel social e a 
equipe da assistência social do estado para dar suporte técnico em cooperação com o nosso 
trabalho. A partir desse momento nós começamos a conseguir a ir mais pra campo e entrar em todos 
os abrigos. O que demanda nesse momento o papel técnico. Fazer todo o mapeamento daquelas 
famílias, saber quantas crianças tem, quantos tinham mortos daquela família, porque no abrigo 
estavam todos que não tinham para onde ir. 
Nesse momento vem a angústia, porque você está lidando com o sofrimento humano, com vida e 
com a maioria que perdeu. Às vezes você está falando com o único sobrevivente de uma família 
inteira. Ao mesmo tempo, pode-se perguntar, ao invés do Assistente Social está fazendo esse 
levantamento, porque não está trabalhando com o suporte que a família precisa? 
Em alguns momentos se conseguiu ter trabalhos de suporte psicológicos, principalmente, dos 
voluntários vieram de fora. Eles realizaram atividades com os desabrigados e desalojados, mas 
depois que a situação se encontrava controlada, porque no primeiro momento estava todo mundo 
enlouquecido, o estresse era forte demais e o trauma também. 
Então o controle que se tinha que ter da situação era grande, tinha que guardar sua emoção, porque 
senão você desabava, porque você enquanto técnico também é humano, você tem sentimentos que 
naquele momento estavam fragilizados. Eu ouvi cada história, chego a me emocionar, porque se 
ouvia assim: “eu sou o único sobrevivente”. 

C1: Parecia que as pessoas estavam em estado de choque. Pois elas contavam como se fosse 
qualquer coisa, algo normal. Elas ouviam gritos das pessoas anunciando os corpos que foram 
achados das pessoas que estavam desaparecidas, e se mantinham estateladas. Outras pessoas 
procurando pelos parentes, pareciam não ouvir, estavam realmente paralisados. Não era aquele 
desespero assim: meu Deus meu filho morreu, cadê fulano, a principal preocupação deles era de 
achar o corpo, como se fosse um objeto apenas. 

P1: Estavam em choque mesmo, mas tinha aquela coisa da esperança. Muito triste.  
Naquela primeira semana de tumulto veio também para Friburgo a polícia civil e todos os órgãos 
possíveis. A polícia civil por sua vez, se instala num ginásio esportivo e com ajuda de uma AS que foi 
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designada para lá, que era peituda por ter trabalhado em sistema carcerário, a Margarida, ficou 
atuando com o pessoal da civil na identificação dos corpos. Porque, nessa hora, só pensam no AS, 
mas não é né. Com várias famílias desesperadas, como um AS vai atender a todos um mais nervoso 
que o outro procurando o corpo do se familiar. 
Só que no primeiro momento foi complicado, porque foi uma grande tragédia, te falo com toda 
certeza, não tinha como você ficar, por exemplo, num bairro só, ou apenas em função. Todos faziam 
de tudo. A secretaria de saúde disponibilizou alguns AS do hospital, porque a demanda da 
assistência, foi a demanda da cidade. Então para a nossa secretaria é que vieram mais ajuda. 
Para demonstrar, aqui próximo, tem uma quadra de carnaval. Ali embaixo, quase dentro do rio, que 
no terceiro dia me falaram assim, Cláudia vai pra lá, e eu fui. Porque assim, você não sabia o que 
fazer, pra onde ir, o secretario de assistência precisa de você lá, então você ia. Cheguei lá eram 
tantos caixões, mas muitos espalhados pelo chão, estavam também o pessoal do serviço de funeral 
que a gente tem em Friburgo e as famílias na porta. Uma só tristeza. 

E: Tem política funerária aqui em Friburgo? 

P1: Não. Em Friburgo tem um serviço que se paga mensalmente chamado SAF, Serviço de 

Assistência Familiar. Os funcionários dessa empresa ficaram responsáveis de tentar viabilizar caixões 
em São Paulo porque não existia mais em Friburgo não tinha mais nem estoque. 
Fui parar a quadra, quando cheguei pensei assim: o que é que eu estou fazendo aqui? O pessoal do 
administrativo desse setor SAF, eu AS, a princípio não tinha o que fazer e as famílias na porta 
desesperadas. Eu respirei fundo e comecei a elencar os nomes dos falecidos e das famílias, numa 
tentativa de ajudar o SAF e as famílias. Essa é a pior parte. Vem um pessoal dava o nome, confirmar 
que aquela pessoa que estava no caixão era o parente dele e alguém já havia identificado em outro 
local com outra AS e o policia civil, foi difícil ver todo aquele sofrimento.  
É uma coisa que você tem que ser frio. Tentar ser indiferente a uma situação em que todos se 
encontravam abalados emocionalmente. 
Outra coisa que contribui para abalar a população e propagar o desespero foi o hábito horroroso de 
falar que a barragem estourou. Friburgo não tem barragem, mas pensar nisso na hora do desespero 
ninguém pensa. Passou até na televisão repórter correndo pela avenida. 

C1: Todo mundo chorando, foi um caos. 

P1: Aquilo foi assim, a gente não sabe, depois a polícia tentou identificar quem começou com o 
boato. Porque aqui em Friburgo se tinha de tudo, por isso não conseguiu achar exatamente de onde 
surgiu. Porque até os bombeiros do Rio que estavam atuando em Friburgo passaram com o carro 
deles avisando a comunidade toda. Como não são daqui, ajudaram a propagar a história da 
barragem, até porque não tinham noção, com isso o pânico estava instaurado.  
O pânico depois do alerta dos bombeiros já estava na cidade toda, foi se espalhando e chegou a 
gente aqui, na quadra com os caixões. Lá no centro da cidade, todo mundo correndo, alguns saíram 
de casa com a família, outros largaram os carros, uns tentaram subir os morros, enfim, uma pessoa 
traumatizada nem pensa.  
No primeiro momento me assustei. Mas depois raciocinando, eu sabia onde era. Sabia que era um 
local longe daqui e que não tinha como isso chegar até Friburgo. Logo em seguida falaram que era 
uma adutora em outro bairro, Riograndina, que foi outro local atingido pela tragédia. Mas pensando a 
adutora também não atingiria Friburgo, e sim a próxima cidade que é Bom Jardim. Mas você está tão 
em pânico que você não associa nada, pensa que tudo que sobrou vai morrer também, só pensa em 
sair correndo. 

C1: As pessoas achavam que, quem tinha sobrevivido ia morrer afogada. 

P1: Sim, era isso. O emocional estava tão abalado, que quem estava esperando na quadra para 
pegar o caixão do seu familiar saiu correndo para os morros. Eu estava conversando com uma 
pessoa da polícia civil para fazer identificação de uma pessoa, pois a filha depois que identificou o 
corpo no galpão da civil, achava que não era mais a mãe dela. Nisso precisou abrir o caixão para 
fazer o exame datiloscópico pra descobrir se a mulher era a mãe dela mesmo. Quando essa pessoa 
(a filha) soube da noticia da barragem entrou em pânico, num estresse, que precisou ser acudida.  
Tudo do emocional, estresse pós-traumático, porque ela estava vivenciando muitas perdas e sozinha 
não sabia como lidar.  
Passamos então por situações abaladoras que o emocional de qualquer pessoa que seja não 
aguenta.  
Neste estado, até você se assentar para atuar tecnicamente, pensar tecnicamente, isso não é rápido 
não, como não foi. Nem para mim nem pra melhor das experientes AS, psicólogos, ninguém. Porque, 
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as vezes a pessoa estava indo trabalhar e a casa dela foi atingida as vezes não foi a própria pessoa, 
mas alguém que ela conhecia. Como foi o caso de uma psicóloga que casa dela caiu e ela estava 
trabalhando conosco. Foi inesperado e chocante. 
Depois de um tempo quando acalmamos os ânimos, quando nos assentamos, eu falei assim, gente, 
nós deveríamos ter tido também um suporte, mesmo que de fora, de alguém, nem que fosse para 
chorar, pra se lamentar, pra fazer tudo, e qualquer coisa, mas não tivemos. 
Já as pessoas que ficaram nos abrigos tiveram porque depois das triagens de quem tinha para onde 
ir, casa de parentes, as que não tinham ficaram. Pois tem gente que não se adequa dentro um abrigo. 
Mesmo porque foi algo improvisado para acolher várias pessoas juntas. E por mais que se tente 
estabelecer uma calma uma paz, muitas vezes não dá, pois são várias pessoas de diferentes 
localidades, espaço urbano, rural, comunidade com tráfego, enfim. Todos no mesmo espaço. 
E sabemos que, quem mora na zona rural tem seu diferencial de cotidiano, são pessoas que tem 
culturalmente um outro modo de vida. Que junto com as pessoas do espaço urbano, com vivência de 
tráfico, desencadeia muitos conflitos. 
O abrigo, a partir dessa análise como técnica, passa de um suporte a um local de conflitos inerentes, 
quando várias pessoas estão juntas num mesmo espaço físico com ideologias diferentes causa. 
Alguns são internos, outros são conflitos que sem querer outras pessoas trazem de fora. Outros como 
roubo da comida de dentro de um abrigo, etc.  
O que pode acontecer que mais ou menos horas, tem uma pessoa puxando a faca para outra, e você 
se depara com a polícia na porta. Quer dizer, são conflitos muito complicados que por mais que você 
planeja, não se consegue dar conta de tudo.  
Entretanto, o profissional consegue planejar sim, porém voltado algumas vezes para a designação de 
qual função vai ser sua, da secretaria etc. 
Em 2011 não tinha nem como pensar ou dizer que se ia fazer tal coisa, desempenhar ou escolher tal 
atitude, porque você fazia tudo. O médico estava atendendo no hospital improvisado junto com a AS 
e ao mesmo que orientava socialmente o indivíduo e falava assim: esse aqui já pode ir”.   
Para agilizar o processo nós viabilizávamos um carro, muitas vezes de voluntários para levar a 
pessoa que já havia recebido cuidados médicos para casa de algum parente se tivesse, se não, era 
levado para o abrigo mesmo.  
Depois de um tempo que estavam todos os corpos identificados, as pessoas nos abrigos, 
começamos a fazer um esquema de logística para disponibilizar dentro da quantidade e classificação, 
alimentação, roupa, água etc., das doações que chegavam. Esse esquema de logística era diário.  
O trabalho da equipe da assistência era continuo sempre pontuando, se havia chegado mais alguma 
família, para disponibilizar recursos, dar uma assistência, conhecer a família e pegar seu histórico. 
Um pouco depois, eu diria uns 15 dias, os representantes do estado retornaram a Friburgo para o 
cadastro de aluguel. Foi outra catástrofe e mais complicador.  
Nesse mesmo tempo, nós precisamos abrir o clube chamado sociedade que tinha ficado de abrigar 
umas famílias. Nisso, por acaso ficamos sabendo que a no morro atrás do clube havia tido um 
rachamento. Rapidamente, tiramos todos do clube. Porque até os técnicos ter a percepção do que 
que aconteceu, depois que eles ficaram sobrevoando, a equipe técnica da Defesa Civil, pois veio 
gente de todo o Brasil ajudar, verificaram que o solo, da encosta estava rachado.  
Nos falaram assim: o pessoal da sociedade não pode ficar lá no abrigo, ele agora está sendo 
considerado de risco. Saímos correndo e ficamos nos perguntando onde íamos colocar as famílias. 
Porque por mais que se tinha locais para abriga-los, ou já estava sendo ocupado ou eram locais que 
haviam sido atingidos pela enchente ou pelo deslizamento. 

E: Esses atendimentos, esses acompanhamentos que as famílias tiveram, que vocês realizaram 
durante a tragédia, teve continuidade? As famílias continuam sendo acompanhadas? 
P1: Não, as famílias não continuaram a ser acompanhadas, porque hoje depois que houve um filtro, 
um cadastro, que no primeiro momento foi o governo do estado que disponibilizou para os aluguéis 
sociais, que também não fez distinção se a casa era própria, cedida ou alugada. Não se acompanhou 
mais todas as famílias.  
Quando se começou com o cadastro, várias pessoas, para não dizer todas, apareceram com um 
papel dizendo que tinham direito, mas o estado assim mandou, assim a gente fez.  
Eu não estou falando em forma de crítica, estou apenas pontuando algumas formas de trabalho. Pois 
quando se tem experiência de trabalho, o profissional tem a percepção do que mais ou menos está 
por vir. Principalmente, que o problema é nosso, após a saída de um órgão oficial do seu município e 
os que estarão por vir. Porque quem está em linha de frente com a família conversando é o 
Assistente Social do município, do CRAS, da secretária municipal de assistência. 
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No primeiro momento foi anunciado que o estado ia dar as casas, os aluguéis. Depois disso, as 
pessoas vão cobrar, e vai ser de você. Por mais que você tente colocar o que é um direito e o que 
que não é, como se ter acesso, já se perderam, já te agrediram verbalmente, etc. 
Depois da triagem, por mais difícil que foi, eles (moradores) começaram a perceber que não era tão 
fácil assim conseguir uma casa do governo. Nós explicávamos que tinha que ser casa própria, 
documentado em nome da pessoa, e que deveria ter laudo. Mas a população não aceitava. 
Sendo agregado a isso, outra questão que ficou bem complicada. Os voluntários da Defesa Civil que 
vieram de fora para cooperar eles não conseguiram fazer o mapeamento da forma adequada. 
Porque? Uma coisa é você ir na rua que não caiu toda, e conseguir mapear, pontuando o que restou 
levando uma série de coisas em consideração. Outra coisa é fazer um mapeamento de um lugar que 
não tem mais nada, não havia sobreviventes, os que tinha, não sabiam responder as perguntas 
técnicas, enfim. O que eles fizeram? Pegaram imagens via satélite. Se baseando mais ou menos em 
quantas unidades de energia elétrica e de água, que teve contribuição das todas as companhias do 
município, para mensurar quantas unidades tinham naquela encosta eu desabou.  
Isso ocasionou a emergência de várias situações, exemplo: “seu fulano”, “dona Maria”, com laudo 
que tínhamos que acreditar, por mais que não fosse verdade, pois foi dado pela Defesa Civil. Então, 
nessa questão da moradia se via de tudo, como a Kelly já tinha falado, questão burlo, fraude. Sim, 
burlou, porque que tem gente que burla mesmo. E como negar frente ao laudo? 

C1: Nessa parte habitacional, já foram entregues a maioria, só está faltando 480 apartamentos que já 

estão prontos, e só está aguardando os processos serem analisados pela Caixa. 

E: Quantos receberam o aluguel? 

C1: Quando me foi designado essa parte habitacional em 2013 tinham 2700 pessoas cadastradas 
recebendo o aluguel, porém sendo que aproximadamente 2000 famílias com cadastros estavam 
aguardando pois não conseguiram no primeiro momento, mesmo com a cota do estado. Assim, 
ficaram muitas sem receber. 

E: Mas fora esse atendimento habitacional, falando em atendimento enquanto CRAS, assistência 
junto as famílias, continuou? 

P1: Nós continuamos como referência, por muito tempo. As famílias procuram o CRAS depois da 
tragédia mais para atendimentos emergenciais, ou fazer um cadastro, etc., mas com certeza ficamos 
como “âncora” para as famílias. 
Conselheiro Paulino foi uma área bastante atingida e que foi por muito tempo acompanhado, por ser 
posto de cadastro, de distribuição de cesta básicas, água, material de limpeza, higiênico, de tudo. E 
por mais que se cadastrasse as famílias não se conseguia fazer um atendimento sem se referir a 
tragédia.  
Os próprios usuários quando procuram os CRAS se identificam como sendo de 2007, 2011. 
Principalmente de 2011 por muitos não terem conseguido o aluguel, a indenização. Sem pontuar as 
que sofreram as duas, a de 2007 e a de 2011. 
Porque os apartamentos de 2007 não foram todos entregues porque não conseguiu acabar a obra. 
Houve um problema com a construtora que estava à frente, (Odebrecht) e agora está em processo 
judicial entre a prefeitura e essa construtora. 
Além desse processo judicial, existe outra questão muito complicada. Eu vou falar isso porque para 
quem está à frente da prefeitura, você conseguir viabilizar terreno é apenas teoricamente fácil. Agora 
na prática, em Friburgo, onde você vai ter um terreno que vai ser seguro que não tenha sido atingido? 
Por isso, se perdeu muitas possibilidades. Antes da tragédia de 2011, a questão habitacional, era 
apenas o programa Resposta ao Desastre de 2007, que em comparação com o de 2011, não foi 
quase nada. E o de 2007, foi pensado pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, 
que já estava sendo construído e realizando os cadastros desde 2009. E até hoje tem famílias que 
possuem papéis e se consideram vítimas de 2007, que não deixam de ser, mas que alimentam 
esperanças. 

E: O programa de 2007, que entrou em processo judicial e está pendente, tem alguma relação com 
2011? 

P1: Não. O programa de 2007 é outro. O de 2011 é completamente diferente. O Minha Casa Minha 
Vida é específico de 2007 entre foi a Caixa Econômica com essas 186 famílias, um projeto único.  
Esse outro de 2011 foi pensado com verba da prefeitura e verba de doação do SOS Friburgo por 
causa de compra de terreno, que ficou conhecido como Parque das Flores, com casas moduladas. 
Nesse mesmo espaço do Parque das Flores, tem o Minha Casa Minha Vida, tem o ministério da 
integração social.  
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Então o programa de 2007, de responsabilidade maior da secretaria de obras, eles sabem tudo com 
distinção, porque a prefeitura tem o setor de projetos e eles sabem exatamente, o que é do Minha 
Casa Minha Vida, é um dinheiro especifico, e da tragédia de 2011 é outro. 
Mas se juntou todos esses recursos num mesmo programa habitacional, para reconstrução da 
cidade. O programa não é o mesmo nem no mesmo espaço. Com isso precisou-se de mais terrenos 
disponíveis para habitação, só que nesse caso, habitação de um andar, porque uma coisa é casa e o 
outro era prédio, no caso os prédios, conseguiu entregas alguns. Já as casas, conseguiu-se um 
terreno seguro justamente na região ao entorno da área que foi mais atingida que se chama de 
distrito de Conselheiro Paulino.  

C2: Por mais que o distrito de Conselheiro Paulino tenha sido um local muito prejudicado ainda 
assim, foi lá que se conseguiu um terreno seguro? 

P1: Sim, por causa da área, porque esse distrito é muito grande, sua extensão vai de Riograndina e 
até um outro município. E foi ele o único que teve áreas mais planas para conseguir construir todos 
os apartamentos. 
Para complicar mais a situação, nós da assistência, como Assistentes Sociais que somos, travamos 
um debate bem desgastante. Quando se pretende planejar um projeto social, tem que se pensar nas 
famílias que serão beneficiadas, em seu bem-estar, etc. Com isso, depois de ter visto o local para a 
construção, nós percebemos que as famílias possuíam culturas diferenciadas. Nesse caso, não 
discriminando nem criminalizando ninguém, as famílias da zona rural têm um cotidiano diferente. Foi 
onde começou uma briga. Nós, Assistentes Sociais, queríamos que o projeto e o local fossem na 
zona rural para adequar a todos, pois uma pessoa acostumada com um ritmo de vida, mudar 
repentinamente, é muito difícil, e ainda para um apartamento pequeno. 
A pessoa carrega uma cultura consigo. E pensamos logo na zona rural para que todos pudessem 
ficar confortáveis sem estereotipar. 
Mas foi uma luta sem batalha. Porque apenas algumas famílias conseguiram indenização do INEA, 
pois o estado no início disponibilizou, mas depois parou. Essa a minoria que conseguiu a indenização 
do estado, que provou que era casa própria, ela não queria o apartamento pelo valor. Porque uma 
coisa é o seu imóvel ter um valor de 500 mil para um apartamento pequeno, com um valor inferior, 
sem contar que não pode vender. 
Muitas famílias tinham até comércio. Pois era casa em cima e comercio embaixo, era oficina, bar, 
mercearia, tinha até fábrica, tinha de tudo no bairro que hoje não tem nada, acabou. 

E: E para além do trabalho do CRAS, como referência, atendimento SUAS, como se desenvolveu o 
atendimento as famílias? Você pode explicar?  

P1: O atendimento foi forma geral com certeza, não se desenvolveu projeto nenhum posteriormente a 
tragédia, só esse mesmo habitacional. Até porque mesmo depois de um ano a gente estava 
envolvido com questões emergenciais. Porque não deixamos de atender, nós ainda estávamos 
perdidos com nosso trabalho, demoramos bastante tempo até conseguirmos entrar numa rotina dos 
equipamentos. Muito, demorou muito tempo, é até difícil falar. 

C1: As atividades começaram a melhorar a partir de 2013. 

P1: É difícil falar o que foi o ano de 2011 para nós. Esse foi um ano muito tumultuado. 2012 ainda 
continuou assim, bem confuso. Nessa época eu ainda estava nessa região de Conselheiro. E a 
cidade toda estava envolvida em melhorar as questões de risco. Então assim, nós profissionais não 
conseguíamos ainda assentar, porque as pessoas nos procuram principalmente essas famílias que 
conheciam o trabalho para qualquer e todo tipo de questão pontual. Com isso, perdemos o foco do 
trabalho por um tempo com certeza, depois que conseguimos ir retomando. 

C1: Até porque, houve muitas mudanças na cidade em questão política também que acabou 
atingindo toda a equipe de CRAS, outros profissionais e a própria assistência social. 

P1: Uma situação difícil, porque tivemos 7 secretários de assistência no último governo. Você sabe o 
que é após uma tragédia ter 7 secretários?  
Você começa a dialogar, estou falando enquanto AS, a pessoa interlocutora diz não, não sei, não 
entendo. A pessoa de governo que se dispõe a dirigir uma secretaria ela já vem cm predisposições, 
ela já tem um foco, uma meta. Quando nós pontuávamos toda a situação para o então secretário ele 
saía e entrava um outro, um outro...  
A pessoa chega sem saber nada e sai sem entender nada.... 
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Então, a questão política nos afetou também, uma coisa é tragédia, outra coisa é questão política, 
você não conseguia fazer um trabalho que era um equipamento articulado. Não se conseguia 
construir muito. Ficou tudo muito solto.  
Primeiro que a entrada e saída de secretários prejudica muito, pois por mais que tentássemos 
começar a pensar em alguma coisa, mudava. Mudava muito. Então te afirmo, planejamento não 
tinha.  
Uma coisa é você ser chamado quando o prefeito convoca. Outras, digo pela apropriação do Plano 
Verão, pois quem participa é o secretário. E se ele tem uma visão, um entendimento do que 
precisamos, ele vai brigar, vai saber exatamente o que que a equipe dele vai poder fazer. 

E: Esse Plano Verão, é um projeto de governo, se o governo mudar, ele acaba, muda? 

P1: Ele é um plano que na verdade foi montando dentro de um governo, eu acho desde o governo de 

Saudade, uma antiga prefeita. Porque como a cidade sempre vivenciou muito isso, chuvas e 
enchentes, ele foi pensado. Mas como não estou a frente eu não sei falar com propriedade, eu 
apenas li sobre o esboço, e era mais ou menos a respeito da assistência, e qual era sua atribuição 
dentro da articulação intersetorial da prefeitura em caso de tragédia. 

E: Esse plano funciona como? 

P1: É difícil explica, porque prevenir precisamos prevenir durante o ano todo. E esse plano é para 

principalmente nas situações pontuais. Como, teve um alerta em Friburgo, já existe uma estratégia. A 
educação tem, sua atribuição dentro do plano, a saúde a sua, a assistência e assim, todos os órgãos. 
A educação por exemplo, tem já a estratégia de abrir as escolas, para as famílias que receberam o 
alerta sonoro saírem de casas e se abrigarem em locais mais seguros. Esse sistema de alerta por 
sirene, é o único implantado no Brasil e foi o primeiro. 

E: E foi por causa da tragédia? 

P1: Sim, foi tudo por causa da tragédia, antes da tragédia não tinha nada disso. Por isso que eu falei 
que depois que o ladrão entra em casa é que a gente começa a colocar grade. 
Hoje já temos isso tudo, que pode ser considerado um avanço. Ter um planejamento de emergência, 
quem é exatamente a pessoa da comunidade que está com uma chave, a diretora da escola que tem 
o telefone das pessoas da comunidade, porque Friburgo em período de chuva considerando o que já 
aconteceu a gente se alerta muito mais. E existe um certo pânico também, porque as pessoas 
através das redes sociais, a propagar até mais um pouco de medo. Choveu na cidade semanas atrás 
e tivemos problema, (na segunda quinzena de janeiro, semana anterior da entrevista) no começo do 
ano. Agora são coisas pontuais, pois a chamada foi para assistir 4 famílias, pois houve um 
deslizamento de escola na zona rural e no posto de saúde. 

E: Cláudia, como técnica, AS você considera a questão ambiental como uma expressão da questão 
social? 

P1: Sim, é sem dúvida. Até porque, depois que consideramos Friburgo como palco de catástrofe, pois 
é uma região que de serra com muita mata, antes de ter tanto desmatamento, devido as ocupações, 
que justamente vieram contribuir para as tragédias, se pensarmos bem, existe aqui um meio 
ambiente de encosta que é obrigado a preservar; tem o meio ambiente da sua educação do que você 
não pode fazer enquanto cidadão. Porque, os friburguenses jogavam sim lixo nas ruas, nos rios que 
entopem e poluem, pois mesmo, passando o lixeiro, em toda a cidade tem coleta de lixo, você joga 
polui o dentro do rio. 
Sob esse entendimento, vem a questão da consciência ambiental porque as pessoas não conseguem 
ter muita noção apesar da tragédia. Podia ter sido um alerta, mas as pessoas até hoje continuam 
descartando seu lixo de forma errada. 
Agora é a dengue. Estou acostumada a ir e vir no percurso de casa para o trabalho e vejo vários 
focos e criadouros de dengue. Nós orientamos que tal coisa é um foco, pensando que é uma forma 
de ajudar àquela pessoa que tem pouca noção, o que é o mosquito, o que pode acontecer, as 
consequências, ela não se interessa, faz de desentendida. Além da mídia, que está sempre 
orientando, que isso é questão ambiental, além do descarte do lixo, em sua comunidade, rua, 
entorno, etc. 
E assim, as pessoas não só se recusam em ter esse entendimento, como mesmo com a orientação 
de um técnico, constroem do mesmo jeito.  

C1: Muito abrem mão até do aluguel social para poder voltar para a área de risco. 
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C2: Só de curiosidade Cláudia, desses 7 secretários que passaram na assistência algum 

permaneceu e tem conhecimento da assistência? 

P1: Não, nenhum permaneceu e apenas um tinha mínimos conhecimentos, porque tinha vivenciado 

conosco em outra área. 

C2: Mas algum deles tinham formação em SS, como AS, ou alguma coisa parecida? 

P1: Não. Secretário da área de SS nos meus 20 anos de prefeitura, e até mesmo antes de eu vir para 
Friburgo, pouquíssimos, apenas 3. 

C2: E na sua opinião o fato deles não terem tanto conhecimento na área da assistência, isso 
prejudica o trabalho do AS?  

P1: O secretário prejudica quando ele tem uma visão só política, aí prejudica. Porque? Porque até 
hoje eles imaginam a assistência como questão de doação, assistencialismo puro, então vou dar uma 
cesta básica, porque eu ganho um voto. Eles têm essa visão da barganha, não é nem tanto da 
doação, caridade. Alguns tem a noção de que aquela família realmente tem uma situação de 
vulnerabilidade, até consegue identificar, mas outros, e sempre a maioria, acreditam que a barganha, 
pode favorece-los, e ser mais compensador. 
Agora, um ou outro são abertos a conversas a saber nossa opinião. Tivemos uma secretária de 
assistência que ela era mestre em literatura e português, mas era aberta ao diálogo. Pelo fato dela ter 
militante uns anos atrás em um partido de esquerda, ela era aberta. Você dialogava com ela e ela 
dialogava de igual para igual com você. Por ela ter uma visão, uma experiência de militância da área 
social, eu acredito.  

E: Você sabe me dizer como funciona, como é a divisão espacial, territorial do município? No sentido 

das ocupações irregulares, porque você havia dito que existem casas construídas em alto de 
encostas, invasão, em locais pré-dispostos a desabar? 

P1: Ao certo não, só a Defesa Civil. Mas se você pensar em invasão, vem a questão ambiental, e se 
ela foi invadida foi por algum motivo ou porque deixaram invadir. Porque claro, se hoje você tem uma 
casa aqui, amanhã você tem 10. As pessoas precisam, e nós somo um país que não avança no 
programa habitacional. O Brasil tem um déficit habitacional altíssimo. Então quer dizer, qualquer local 
que tenha uma possibilidade de construção vai ter. Porque a pessoa vai querer sair do seu aluguel, 
ou da casa do parente, enfim. Com isso, quando começa um a construir, daqui a pouco tem mais 
famílias habitando um local inapropriado e as companhias de água e a luz acabam se instalando. 
Essa pergunta até nos fizemos, porque a companhia não exige documento para fazer uma ligação de 
luz? Porque as pessoas não pagam IPTU? Não paga IPTU porque não tem a legalização dentro da 
prefeitura.  
Mas com isso vem outra questão. Por exemplo, os loteamentos em Friburgo, dentro de bairros, 
muitos desses loteamentos se formaram por avanço de questões políticas. Um político um dia deixou 
abrir a rua, um outro político deixou colocar a máquina, quando você vê já colocou o asfalto.  
As vezes você tem asfalto num loteamento que em locais onde o IPTU é caríssimo a rua é de “chão”, 
não tem asfalto, nem calçamento, porque Friburgo tem a disparidade, não é tudo baixa renda não. As 
pessoas de fora, que não moram no município, as vezes podem achar, mas não é não.  

Por ter todo o histórico de uma cidade operária, imperial, ter tido muita indústria a maioria é classe 
média baixa, com certeza. Mas tem alguns locais que se paga o IPTU mais caro de Friburgo e a rua 
não é asfaltada. E tem lugares que as vezes nem se paga o IPTU a rua foi um dia asfaltada tem 
saneamento, etc. nesse impasse existe o interesse político envolvido e outras questões. 

E: e essas ocupações ocorrerem em lugares de riscos que a defesa civil poderia mapear, e que já 
tem casas, e quando vem a chuva leva tudo e acontece essas coisas. 

P1: Isso. Porque eu acho assim, o plano diretor, eu ainda não vi, porque ele é muito recente, mas 
nele acredito que fale sobre isso. 

E:  O Plano Diretor é desse ano ou do ano passado? 

P1: Do ano passado, de 2015, muito recente. Tiveram nas reuniões, palestras, mas eu não consegui 

ir, mas eu vi no noticiário, palestras justamente de pessoas que vieram falar a sobre tragédia. Porque 
a tragédia acabou sendo um campo de estudo, para física, geologia, das faculdades, universidades 
do Brasil.  
Vários estudantes interessados em saber como foi essa tragédia, porque não foi uma tragédia só do 
morro caindo. Em Friburgo tinha locais que não se imaginava poderia cair, porque tinha mata 
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fechada, pedras, ninguém nunca tinha chegado. Porque se via só verde, mas debaixo se tinha uma 
pedra. Então até aquilo tudo ser comido para descer desesperadamente como foi e ficar só a pedra, 
onde o homem nunca chegou, foi assustador. 

C1: Aqui em Friburgo não foram só os locais que foram construídos irregularmente que sofreram com 
a chuva não. Aqui tem muita mata, e muita mata mexida que você olha assim e no meio do nada e 
tem uma casa pendurada e se pergunta como chegaram ali? 

C2: como a praça e o hotel no suspiro, quem imaginava que aquilo pudesse vir ao chão. 

P1: Porque Friburgo tem mata atlântica e que é uma área de preservação ambiental. Tanto que com 
isso vem outra questão. Pois muita gente construiu dentro de uma área de preservação ambiental 
(APA). Eu fiz um levantamento de famílias de uma região aqui em Friburgo, e não tem muito tempo, 
que foi até para ajudar uma outra colega de uma outra área. Quando estou conversando com as 
pessoas do local, descubro que as construções são irregulares. Até o momento menos mal, quando 
eu converso mais um pouco começo a debulhar, coisas de Assistente Social, eu descobri que era 
também área de preservação ambiental e que tinha sido o ministério público que solicitou na 
secretaria que fizessem um levantamento da área que era um PAC. Aquela área não era nunca para 
ter sido invadida. Mas já tinha uma casa, duas casas, inclusive tinha uma família que morava lá há 40 
anos. A casa mais velha assim, tinha 40 anos, depois foram construindo as outras. Você para e 
pensa, o que fazer? Tinha lei? Não sei, não sou da área, mas de qualquer maneira aquilo foi 
aumentando e não teve fiscalização. 
Com isso você para e pensa. O que fazer? Tinha lei? Não sei, não sou da área, mas de qualquer 
maneira, aquilo foi aumentando e não teve fiscalização. O profissional nesse momento não tem o que 
fazer. As outras áreas acham que nós somos a solução pra tudo. Até poderíamos conseguir aluguel 
social para as famílias, mas nós não vamos conseguir acabar com todos os problemas sociais do 
município, advindos de uma falta de fiscalização, um erro de estratégia de planejamento de muitos 
anos atrás porque isso não é de agora. 
O profissional nesse momento não tem o que fazer, as outras áreas acham que nós somos a solução 
para tudo. Até poderíamos conseguir aluguel social para as famílias, mas nós não vamos conseguir 
acabar com todos os problemas sociais do município, advindos de uma falta de fiscalização, um erro 
de estratégia de planejamento de muito tempo atrás, porque isso não é de agora. 

C1: Eles falam que tem que ser tirado, que as famílias têm que sair, mas deixam a responsabilidade 
conosco. 

P1: Não é de responsabilidade nossa, é uma área de atuação, porque isso é de muito tempo. Como 
as situações de que não pode ser construído dentro do rio. Não, existe a lei, que não pode fazer isso 
aqui, mas isso é em Friburgo todo, e isso acontece desde antigamente. 
Porém nos dias de hoje, devido as chuvas e um pouco de consciência de algumas pessoas tem as 
denúncias, por isso que eu acho que não só existe o lado ruim da tragédia, o lado bom é que, você 
começou a desmatar, seu vizinho desmatou, você está denunciando, você liga para o órgão 
competente e denuncia esperando que ele aja. 
Porque Friburgo não foi uma cidade planejada, ela foi crescendo, para cima, porque a parte plana é 
muito pouca, com isso se cresce para onde dá. Por isso você vê muitas pessoas dentro da mata 
atlântica com uma casa, Friburgo é assim. Você chega em certos locais que você nem acredita. 
Quando realizamos visita, subimos em cada altura, e mesmo sendo uma casinha, o visual é 
inacreditável, e a pessoa já vive ali a anos. 
E se for cogitada a ideia da pessoa sair do local. Uma dificuldade. 
Como o caso de uma senhora que morava numa área de PAC.  Ela nos falou não sairia dali porque 
ela morava a muitos anos e é próximo ao centro, desceu, pegou a rua principal, já está na praça, no 
centro. E que ela não ia para o cubículo do apartamento viver igual a um passarinho.  
Mais uma vez a questão cultural, questão de história de vida, agora ao mesmo tempo ela está na 
área de risco, já está consciente que a casa dela pode cair, porque se cair, vai cair a encosta toda, 
vai acabar de desabar, porque esse bairro virou um bairro fantasma. 

C2: As casas que não foram demolidas ainda, estão todas destruídas, sem janela, sem uma parte, só 

tem uma parece, metade da outra. 

P1: As ações concretas de demolição, que ficaram para o estado, o INEA marcava para retirar essas 
casas de lá, o trabalho não era feito. Porque depois disso, os plenos eram: demolir pra depois fazer 
alguma coisa, plantar, reflorestar, mas não conseguiu avançar. 
Então existem locais que se tornaram uma situação social. Tivemos um caso que a família que não 
tinha para onde ir com criança, que o Conselho Tutelar na época de tragédia liga pra gente e fala 
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assim: tem uma casa que eu acho que está numa área de risco que tem uma família com criança 
dentro, a mãe com as crianças. 
Nessa hora você, fica sem saber o que fazer. Porque a família sem ter para onde ir, viu a casa 
aberta, sem ninguém, chegou, entrou e começou a morar. Se torna assim, uma situação complicada 
e um desdobramento. 

E: São os desdobramentos da questão social. 

P1: É, porque não conseguimos dar conta de tudo. E essa clareza eu como profissional da área 

tenho que deixar para vocês, não se consegue resolver tudo.Além das tentativas de articulação com 
os outros setores. 

E: E como a intersetorialidade funcionou? Só naquele primeiro momento da tragédia ou não? 

P1: Nesse caso da tragédia, realmente estavam todos os profissionais envolvidos. Se a situação 

fosse abrigo, tinha escola, se precisasse de um posto de saúde, de uma vacina, se conseguia, com 
certeza tivemos no primeiro momento acesso ao que se podia ter, teve essa articulação.  
Depois foi tudo se assentando e sempre ficou a assistência ainda com todo esse trabalho que está 
até hoje pra ainda acabar de entregar que são as casas, os atendimentos, etc. 
Mas nós avançamos muito, porque Friburgo é o único município que está entregando as casas, da 
totalidade de quem tem direito. 

E: E os alertas. Como funcionam? 

P1: Os alertas são na verdade de responsabilidade da Defesa Civil. Mas a população pode ter o 

alerta pelo telefone é só fazer um cadastro, para serem enviadas mensagens, que são de todos os 
graus, desde a vigilância até o alerta máximo. O alerta máximo é quando é risco mesmo ou do 
transbordamento do rio ou de deslizamentos de encosta, como na semana passada que choveu 
muito a gente teve os alertas. 

E: Na cidade toda? 

P1: As sirenes tocam nos bairros, ainda não tem o sistema completo na cidade toda não. Só por 

enquanto nos bairros que foram mais atingidos. 

E: Agradeço pelo relato e pela contribuição para o meu trabalho acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

137 

Entrevista com o profissional da Defesa Civil de Friburgo realizada em 16 de fevereiro de 2016. 

E – Entrevistador 
P2 – Profissional da Defesa Civil 
C2 – Convidada do Entrevistador 
 
E: Desde já agradeço sua atenção, estou aqui para colher dados para meu trabalho de conclusão de 

curso em Serviço Social. Por isso escolhi Friburgo para entender a realidade da tragédia de 2011. 
Estou entrevistando, várias pessoas, uma delas foi a Assistente Social, que me concedeu entrevista 
no final de janeiro. Conversamos sobre o trabalho que ela desenvolveu naquele dia, naquela semana, 
e eu gostaria de saber como foi desenvolvido o trabalho da Defesa Civil. O Senhor pode me contar, 
importa se eu gravar? 

P2: Concedo a entrevista sim. Prefiro que você me faça as perguntas, para que eu possa ser mais 

objetivo, pois se não eu vou falar sem parar, pois já demos esse tipo de entrevista para várias 
pessoas, que fica mais fácil se eu souber o que você quer. 

E: Sem problema, faço as perguntas direcionadas. 

C2: Deixe me fazer uma pergunta antes de iniciar a entrevista, mas que pode ser importante para o 

trabalho, qual o nome do rio que corta a cidade de Friburgo? 

P2: Esse rio é o Bengalas, ele começa no final da avenida principal de Friburgo, quando chega aqui 

no centro acontece o encontro do rio que vem de Mury e o outro que vem do Cônego. 

C2: Então o rio Santo Antônio é de Mury, e o rio Cônego é da Caledônia. 

P2: Correto. 

C2: Então em 2011 a enchente foi deste rio Bengala, e não dos seus afluentes? 

P2: Sim, foi desse rio aqui, o nosso grande problema não foi propriamente as enchentes, em Friburgo 
a enchente em si ela não mata muito, o que mata são os deslizamentos, a enchente é menos nociva, 
pois a enchente você consegue ver água subindo, então você consegue sair de casa, pode perder 
alguns móveis, mas você tem como sair, já os deslizamentos não, pois ele pode acontecer de 
madrugada, o morro sede e você pode não perceber ou não ver pois está de noite e escuro, e se 
ocorrer o deslize de terra costuma ser fatal para quem está dentro de casa. A enchente não, a pessoa 
vê a água subindo, e percebe que hora de ir embora, o deslizamento não, a pessoa não tem como 
ver. 

C2: Qual o nome que se dá para o deslizamento de terra, que eu ouvi o senhor mencionar? 

P2: Talude é um termo técnico para morro, montanha ou barranco que sedem. 

E: Como é a divisão espacial, territorial de Friburgo, estou olhando os mapas e gostaria de entender 
como é essa divisão? 

P2: Ela é dividida em distritos, são 8 distritos, que é o Centro, Amparo, Campo do Coelho, 
Conselheiro Paulino, São Pedro da Serra, por exemplo esses dois rios que eu te falei eles se 
encontram aqui no início da avenida, que o rio Cônego, e o rio Santo Antônio que vem de Mury. 

E: E qual é a parte rural de Friburgo, como é a divisão: 

P2: E a parte rural é mais concentrada no terceiro distrito, que é Campo do Coelho, Praínha, Floresta 
da Serra, Serra velha, Bocaina do Mendes. 

C2: Onde está localizado no circuito Telefri? 

P2: Segue pela estrada que vai para Teresópolis. É uma área de agricultura e hortaliças que é uma 

das maiores áreas do Brasil, que fornece para todo o estado do Rio de Janeiro e parte do Brasil, onde 
existe muita produção agrícola foram atingidas, na maior parte por alagamentos, tivemos também 
queda de Talude, mas a maior parte de queda de Talude, foi na área de Conselheiro Paulino, na 
realidade a chuva pegou uma transversal do território geográfico de Friburgo, passou um pouco pelo 
centro da cidade e pegou essa outra região aqui. Em Lumiar, São Pedro da Serra, essa área não 
tivemos praticamente nenhum acontecimento grave, quanto a outra região de Friburgo, então ela veio 
no sentido que pegou o segundo e o sexto distrito, que é Conselheiro Paulino. 

C2: Qual o distrito que foi mais atingido? 
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P2: Conselheiro Paulino foi um dos mais atingidos, teve uma região no centro da cidade, que 

derrubou uma casa, eles estão alargando a caixa do leito do rio para que não tenhamos mais 
problemas com enchentes. 

C2: Esse alargamento está sendo realizado nas proximidades de Conselheiro Paulino, e me parece 
que as obras já estão quase concluídas? 

P2: Sim, estão alargando e fazendo aquelas contenções, com essa obra que está sendo realizada, já 
diminuiu bastante a possibilidade de enchente, inclusive com essas chuvas dos últimos dias o rio 
subiu mas não transbordou, e com as dragas no leito do rio ele está sendo afundado 
aproximadamente dois a três metros de profundidade, o que vai dificultar inundações. Mas aí nos 
deparamos com um outro problema, onde se localiza Córrego Dantas, esse foi um grande problema. 
O Córrego Dantas ele nasce, ai ele vai seguindo por Santa Bernadete, Califórnia (que fica perto de 
Conselheiro) ele vai desaguar lá no rio Bengalas em Conselheiro Paulino, mas o que ocorreu, quando 
a chuva caiu nesse sentido, esse rio ele encheu muito, foi uma cheia fora do normal, e foi arrastando 
os detritos da chuva, muitos troncos de árvore, eucalipto, e outras coisas e foi formando uma 
trincheira, uma espécie de barreira, então ele represou antes do inicio de Córrego Dantas, que é um 
povoado que fica próximo ao hospital São Lucas, na estrada Telefri, então ele represou ali e numa 
certa hora da madrugada ele se rompeu, tanto que a água do córrego Dantas em si abaixou, dentro 
do bairro houve a inundação, a água subiu e abaixou e de repente ela se rompeu. Vocês ainda 
encontram lá marcas da altura da água em alguns prédios, deixamos uma fábrica com a marca da 
água chegando a quase seis metros, pois quando rompeu à barreira a água desceu com muita força 
e em um volume enorme o que ocasionou muitas mortes naquela região, mais em virtude desse 
represamento do rio, caíram muitas barreiras e taludes, mas em questão de inundação foi esse o 
episódio. 

E: A defesa civil já possuía algum programa emergencial para casos de chuvas fortes? 

P2: A Defesa Civil não possuía nenhum programa. A Defesa Civil como em todo local do Brasil, com 

exceções das capitais maiores, elas são praticamente inexistem. Agora, depois de 2011, que 
começou a se dar atenção as Defesas Civis. Aqui em Friburgo, por exemplo, tínhamos um quadro de 
funcionários muito pequeno, com uns 3 ou 4 técnicos trabalhando, um carro muito aquém das 
necessidades que era utilizado para realizar as vistorias. Pois bem, é um órgão de menor importância 
para uma prefeitura, por quê? Porque aparentemente a Defesa Civil não faz nada o ano inteiro, então 
para que daremos recursos para ele, como carro, funcionários, equipamentos, técnicos? Como toda 
Defesa Civil do Brasil a nossa também era quase inexistente. Era uma coordenadoria, depois do 
ocorrido em 2011 começaram a dar maior importância, não só no município, mas no estado todo, aí 
começaram a equipar a nossa Defesa Civil, não só no quadro de funcionários, mas também com 
veículos tracionados, que possibilita chegarmos a qualquer lugar de difícil acesso, e todo um sistema. 
Eu queria falar pra vocês que a Defesa Civil funciona o ano inteiro. Ela tem um período de 
normalidade e um outro de anormalidade, no período de normalidade que é aquele com menos chuva 
é quando trabalhamos no quesito informação, preparação dos cidadãos, é no período que realizamos 
palestras, treinamentos para a época de anormalidade, que vai do período de outubro até março.  
Hoje contamos com o sistema de alerta alarme, que são compostos por sirenes, hoje são localizadas 
35 na cidade de Friburgo, temos quase 200 pontos de apoio, que são aqueles locais preparados para 
o acolhimento dos moradores daquela localidade para ficarem durante o período crítico da 
ocorrência, que recebemos através do monitoramento meteorológico que  vem do serviço de 
Meteorologia do Rio, que é o SEMADEN, que é um órgão nacional, onde eles nos repassam as 
mensagens quanto a questão meteorológicas e nós temos vários locais na cidade que hoje em dia a 
meteorologia nos informa onde será o local com maior probabilidade de chuva, nos informando o 
local correto da incidência da chuva, com isso acionamos as sirene daquele local, e pedimos para 
abrir os pontos de apoio, que são os colégio e igreja que preparamos para isso, e ao soar da sirene, 
ela faz o barulho de sirene, mas também possui um comando de voz, com a mensagem: 
“Senhores moradores dessa área de risco, chuvas fortes estão previstas para o local, procurem as 
áreas seguras, saiam de suas casas e se dirijam aos pontos de apoio”. 
Então quando chega um aviso da meteorologia, dentro da eminência de uma chuva, acionamos a 
sirene e mandamos abrir os pontos de apoio, via telefone ou rádio, e as pessoas já irão encontrar os 
pontos de apoio abertos, alguns desses pontos já estão equipados com colchonetes, cobertas, 
materiais que servem para abrigar essas pessoas pelo menos no período dessa chuva, por isso não 
é chamado de abrigo, é chamado de ponto de apoio, pois acabando o período de chuva a sirene soa 
novamente é uma nova mensagem é tocada: 
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“Senhores acabado o período de chuva, podem retornar a suas casas, antes, porém de entrar em 
seus imóveis, verifiquem ao entorno do mesmo se portas e janelas estão fechando normalmente 
(caso tenha ocorrido algum abalo sísmico) caso encontre alguma normalidade entrem em contato 
com a Defesa Civil”. 
Então existe toda uma preparação realizada pela defesa civil, onde mostramos que ela trabalha o ano 
inteiro, não é como a maioria das pessoas pensa “ah eles não fazem nada”! 

Tudo isso posterior ao que aconteceu em 2011. 

C2: E essas sirenes, já houve algum acionamento delas nesses pontos onde estão localizadas? 

P2: Sim, elas foram instaladas no ano de 2011/2012, e já foram acionadas em 01 de janeiro de 2012, 

que choveu fortemente, mas não teve nenhuma ocorrência crítica, depois teve um acionamento em 
13 de novembro de 2012, quando chovia muito forte pela manhã, os parâmetros de água 
aumentando, e os indicadores de chuva, medidos por pluviômetros, que hoje temos uma rede de 
pluviômetros, consultando sempre a meteorologia, então às 11h00min da manhã daquele dia, 
resolvemos acionar as sirenes em uma determinada localidade, no bairro de Três Irmãos aonde 
chegou a cair uma pedra, atingindo uma casa, mas sem vítimas, então acionamos a sirene e 
retiramos todos os moradores do local, pois havia uma pedreira muito grande, às 16h00min a 
pedreira veio toda ao chão, então foi uma ação da Defesa Civil, onde conseguimos salvar 
aproximadamente 80 vidas, através do trabalho desenvolvido por nós, com os instrumentos de uso 
como a sirene, o acompanhamento pela rede Pluviométrica, meteorológica. 
Não sei se conhecem, existe uma proporção internacional, onde se diz que o dinheiro que se gasta 
com prevenção é 3 vezes menos do que se gasta com a reconstrução, não sei precisar qual é a 
proporção, mas estou ilustrando para vocês terem uma noção do que é. 

E: Com certeza a prevenção é melhor. 

P2: Sim, com certeza. É uma economia muito grande que se faz quando podemos realizar a 
prevenção, e o que seria essa prevenção? Ela tem que ser realizada o ano inteiro, através de 
palestras, treinamentos, conscientização, ou seja, trabalhamos o ano inteiro, no intuito de evitar outra 
tragédia. Naquela ocasião em 2011, morreram quase 1000 pessoas, em Friburgo foram quase 500, 
eu creio que com todas essas medidas que foram tomadas, hoje em Friburgo teriam morrido umas 
100 pessoas, se acontecesse uma mesma catástrofe como aquela, mesmo assim dessas 100 
pessoas a metade seria por teimosia, em não querer sair de casa, pois é o que mais ocorre. 

C2: Ouvimos falar que algumas pessoas que já receberam o treinamento de como proceder nesse 

momento de emergência, quando ouvem a sirene tocar, as pessoas se recusam a sair de suas casas. 
Isso acontece? 

P2: Sim, isso é verdade, elas se recusam a sair de suas casas, mas o que temos feito agora está 
atacando um outro público, que é o publico infantil, pois a criança chega a casa e consegue fazer 
uma pressão psicológica nos pais, e falam: 
- Papai o moço, falou que essa barreira pode cair em cima da gente, vamos embora, porque é 
perigoso. 
Aí o pai pensa assim: ah, toda vez é a mesma coisa, mas aí se cair e meu filho morrer a culpa podem 
ser minha. Por isso estamos atacando mais esse público infantil. 

Quando você perguntou como está atualmente a atuação da Defesa Civil, estamos com um convênio 
com o Japão, Friburgo é uma das 3 cidades pilotos desse convênio, que fazem parte Friburgo, 
Blumenau e Petrópolis, onde passamos 40 dias no Japão, e eles estão no Brasil à 3 anos, pois eles 
tem uma grande experiência com tragédias naturais, de enchentes, terremotos entre outros, e em 
conjunto com eles estamos montando um manual da Defesa Civil, os dois países juntos, o que inclui 
várias reuniões em outros estados, e os maiores cientistas do Brasil estão nisso, entre eles, temos 
hidrólogos, geógrafos, e dali vai sair um manual da Defesa Civil, que será aplicado nos 2 países, 
então tem sido uma troca de experiência muito relevante. Já percebemos que não fazemos muitas 
coisas diferente deles, mas como eles tem muito mais recursos financeiros, ficamos um pouco aquém 
do desejado, enquanto nós ministramos 10 palestras eles ministram 500, pois eles têm uma equipe 
de palestrante que recebem para realizar essas palestras, para terem uma ideia, o Japão o tamanho 
de Goiás, eles tem 48 radares de banda X, que é um radar especial, e o Brasil possui apenas 8, 
então tentamos fazer igual, mas em questão de recurso fazemos menos. Isso pra você entender que 
agora estamos bem mais equipado, capacitado. 

E: No dia da tragédia, qual foi o posicionamento da Defesa Civil? 
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Eu estava na defesa civil à 1 ano, e nesse dia, quando ocorreu a chuva, eu tinha uma equipe com 4 
chefes de equipe, mais 2 engenheiros, e o nosso chefe. 
No dia anterior havia caído um prédio no bairro de Olaria, deixo bem claro que a queda desse prédio 
não teve nada com a chuva, todo mundo pensa que teve, mas essa queda foi ocasionada por má 
construção, então no dia 10 de janeiro ficamos até umas 23:00 horas da noite nesse local, dando 
assistência, saí dali e fui pra casa muito cansado e com sono, deitei, aí eu via de dentro da minha 
casa o volume de chuva pelo contraste da luz do poste, e percebia que caía um aguaceiro,  achei 
estranho o volume de chuva, mas o cansaço foi mais forte e eu apaguei, sou morador do Cônego, um 
bairro que não foi atingido, no dia seguinte quando fui comprar pão, o rapaz da padaria falou, olha 
Friburgo acabou, e eu fiquei pensando, como assim acabou? 
Enfim, eu vim a pé para o prédio da Defesa Civil, e quando eu cheguei nesse corredor do prédio 
estava lotado de pessoas desesperadas, chorando, estava um caos uma coisa muito triste de se ver, 
nosso chefe, o Coronel, ele virou para mim, que sou engenheiro e disse que era para eu assumir a 
Defesa Civil, porque ele estaria em reuniões ao longo do dia com o governador, prefeito, a presidente 
e outras autoridades do governo. E as pessoas vinham em busca de ajuda e a gente não tinha nada, 
mas aí conseguimos alguns voluntários, conseguimos quase 20 engenheiros que se voluntariaram 
para trabalhar conosco, mas outras pessoas que vieram fazer um trabalho mais subalterno, e aí 
fomos começando a trabalhar, eu costumo dizer que dividia meu cérebro em duas partes, uma para 
ouvir e a outra para executar, nessas horas o povo é muito solidário, se precisássemos de corda, 
chegávamos nos comércios por aqui e pegávamos, e não tínhamos como pagar, e assim um foi 
ajudando o outro, e assim foi para conseguirmos lanternas, botas, pás, entre outros, recebemos 
muitas doações de todos os lados, muito voluntariado, inclusive do exterior, tinha muito argentino, 
chileno, colombiano, depois tivemos a chegada do exército e a gente trabalhando nesse sentido, 
conseguimos 13 pick ups da Defesa Civil do Rio, para fazermos as vistorias e para retirarmos 
algumas famílias de dentro de suas casas, a Defesa Civil, não é socorrista, não é resgatista, isso é 
para o bombeiro, que retira os corpos, nós apenas organizamos o acidente, avaliamos a estrutura se 
elas podem ser reutilizáveis, então esse trabalho se seguiu por dias a fio, eu cheguei a ficar quase 12 
dias aqui, trabalhando, comendo e dormindo aqui, fiquei praticamente morando aqui, aí você vê das 
piores atrocidades do mundo, pessoas que perderam a família toda, tinha pessoas que traziam partes 
de defuntos pra cá, e com isso você começa a se endurece porque se não você não tem estômago e 
não aguenta lidar com essa situação, mas depois de alguns dias a situação foi se acalmando, o 
exército montou um hospital de campanha na prefeitura, depois a marinha também mandou recursos. 
Na ocasião até um helicóptero caiu em Friburgo, mas não houve nenhuma vítima, o céu de Friburgo 
ficava coberto de helicópteros fazendo cobertura para os jornais, e esse sofreu uma “pani” na hora da 
decolagem. 
Depois de algum tempo as coisas foram se ajeitando, Friburgo foi se recuperando muito lentamente. 
Que hoje é ate um estudo que fazemos quanto ao processo de resiliência, que é a capacidade de se 
retornar ao que era no menor tempo possível, então hoje somos uma cidade, que vamos receber um 
certificado de cidade resiliente no mundo inteiro, pois hoje poderíamos ter uma resposta mais 
imediata à tragédia, mas na época não teve. 

E: Porque não tinha projetos, não tinha programas... 

P2: Não havia nada, nada, nada. Quando a chuva começou a cair naquela madrugada não tínhamos 
o recurso que temos hoje através do aviso sonoro, por sirene, rádio entre outros, então, não tínhamos 
como avisar. 
Esse mês vai dar início ao funcionamento de um novo instrumento que nos ajudará também nesses 
casos, onde todas as torres telefônicas, de TV de rádio fusão, todas elas terão um sinalizador visual, 
que se intercalará nas cores laranja em vermelhas em caso de alerta máximo, para que os deficientes 
auditivos possam visualizar o sinal em caso de emergência. Hoje temos toda uma preparação e 
equipamentos que não tínhamos naquela época.  
Em alguns casos em 2011 o nosso Coronel, conseguiu contato com um ou dois presidentes de 
associação por telefone para tirar algumas pessoas de casa, mas forma pouquíssimas pessoas que 
conseguiu se salvar. Foi nesse momento que se viu que a Defesa Civil era importante, e que ela não 
pode faltar no município, qual o trabalho dela, qual o motivo da sua necessidade, e a Defesa Civil tem 
outra coisa, ela não é só em casos de chuva, ela tem 19 ou 20 funções (internacionalmente), até em 
greve de serviços em uma essencial em uma cidade, a Defesa Civil é acionada para intervir, pois o 
próprio nome diz, ela é a Defesa Civil, é a defesa da sociedade, então ela tem vários campos de 
atuação, então hoje montamos uma defesa civil ágil, que chegou a ser a terceira do país e agora caiu 
muito no início do ano porque perdemos muitos funcionários, as maiores Defesas Civis que temos é 
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em Angra dos Reis, devido a usina, no Rio de Janeiro, devido ao porte da cidade e São Paulo, e a 
nossa era a terceira ou quarta. 

E: E esse manual que o senhor mencionou, quando será lançada? 

P2: A primeira edição dele está prevista para março ou abril, temos mais duas reuniões técnicas, será 
um manual piloto, onde atuaremos nele, mas não será ainda liberado para a população, e até o final 
do ano, acredito que já teremos concluído a fase de teste desse manual, podendo ser publicado. 

E: O senhor pontuou agora, que a Defesa Civil não é só para atuar apenas em chuva, o que ocorreu 

em Friburgo foi só chuva, enchente, devido a quantidade, como o senhor classificaria o que ocorreu 
em Friburgo, o que foi? O que pode ter causado? 

P2: Foi um desastre climático, um terremoto não é um desastre climático, é um desastre natural, em 
Friburgo foi um desastre causado por uma mudança drástica no clima, mudança na temperatura que 
provocou a chuva. Os estudos internacionais falam do aquecimento global, e muita gente fala que 
não teve nada a ver com Friburgo, mas o que causou essa chuva tem tudo a ver com o aquecimento 
global, e nesse caso o aquecimento da água do mar é o grande vilão de tudo isso, ele que cria o El 
Nino, ou seja, um ou dois graus a mais na temperatura do mar é capaz de causar uma mudança 
violenta, e nessa ocasião aconteceu justamente uma junção de coisas, teve o El Nino, as correntes 
que vem do pacífico na região amazônica, elas se realimentam da umidade da floresta e vem 
caminhando pelos ventos para o sudeste, e quando chega aqui encontra uma massa de ar quente, o 
que provoca fortes chuvas. 

E: Muitos estudos apontam em tromba d’água, outros falam em abalos sísmicos. 

P2: Nada de concreto até hoje. Só que foi uma forte chuva, uma grande chuva, formada por aquelas 

nuvens cumulo nimbos, que são nuvens que se formam como um charuto, e sobem de 15 a 20 km de 
altura, então sua temperatura no topo cai de 50 a 70 graus negativos, e na mistura da massa de ar 
quente em baixo e frio em cima ela desaba, como se você pegasse um balde de água, e não como 
um chuveiro normal, que é o normal de uma chuva, mas qual o problema naquele dia choveu em 
torno de 400 ml por hora, então o que temos de concreto que é na região choveu anormalmente. 

E: Então, por isso que houve os deslizamentos de terra? 

P2: Sim, porque a terra absorveu até um ponto, até que a grande maioria dos taludes começaram a 
cair por volta das 3:30, 4:00 da manhã, aí começou a descer tudo. 

E: Aqui em Friburgo existe área de risco? O que senhor pode falar sobre. 

P2: Existe e contribuíram para os deslizamentos, pois são locais de vulnerabilidade, pois aonde tem 

uma montanha, tem um talude e não tem ninguém morando de baixo, não é uma área de risco, pois 
ela pode cair e não matar ninguém, área de risco, é quando temos alguma pessoa morando debaixo 
desse talude. Aqui em Friburgo existem muitas áreas de ocupação. 

E: Como funciona o monitoramento dessas áreas? São áreas de proteção e preservação? Como a 

Defesa Civil atua? 

P2: Friburgo é uma cidade, tudo isso começou a ser estudado depois de 2011, pois antes ninguém 

ligava, então hoje Friburgo tem 200.000 habitantes e a cidade só comporta 50.000, porque Friburgo é 
um vale onde é rodeado por montanhas, hoje Friburgo tem 77% de áreas de  risco, então teríamos 
que evacuar 77% desses moradores para áreas seguras, e o Ministério Público exige que faça isso 
nem que seja a um longo prazo, então as medidas que serão tomadas serão a construção de prédios 
verticais no centro de Friburgo e nas áreas mais planas da cidade, aumentando o gabarito das 
construções com prédios de 40 andares para se conseguir tirar todos de áreas de risco, mas isso é 
algo que acontecerá a longo prazo, então realmente existem muitas pessoas morando em áreas de 
risco, ou você mora na montanha ou você mora perto dos rios, qualquer uma dessas opções são 
áreas de risco, pois alguns falam, a rio invadiu minha casa, mas isso é errado, pois fomos nós que 
invadimos a margem do rio. 

E: Essa questão ambiental, é um problema localizado ou é estrutural? 

P2: Esse problema é praticamente na cidade inteira, é como estou dizendo devido a formação 

geográfica nossa que propiciou que Friburgo inteira sofresse com isso, pois é uma cidade com a 
maior área de risco. É um problema estrutural da cidade. 

Pois conforme eu te falei, Friburgo depois de 2011 que começaram a ver isso, porque até então se 
construía debaixo de morro, ninguém se preocupava, pois nunca tinha caído nada, nenhuma encosta, 
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então construía na confiança de que isso não aconteceria, pois isso eram ocorrências esporádicas, 
quando acontecia tinha uma ou duas vítimas, o que não preocupava muito, então nunca se deu tanta 
atenção como se dá hoje, hoje temos uma fiscalização mais rigorosa, quando começam uma 
construção irregular, logo recebe uma notificação, as denúncias ajudam muito, e a consciência das 
pessoas é outra. 

E: Só para confirmar, a grande dificuldade da secretaria foi até então 2011 não ter tanta visibilidade e 
tanto instrumento de trabalho? 

P2: Sim, mas ela não estava equipada e muito menos capacitada, pois não adianta ter equipamento 
e não estar capacitada, e também a falta de interação com os outros órgãos que precisamos, como a 
hidrologia, a geologia do estado. 

E: Uma intersetorialidade seria o caso? Que não tinha? 

P2: Exato, não tinha, pois existia o departamento de recursos naturais, que são geólogos que 
trabalham no Rio, para atender a todo o Estado,tem o outro que faz o mesmo serviço para área 
nacional, ai nunca usava-se isso como usa-se agora, pois Friburgo hoje tem um mapa de risco, tem 
uma carta de suscetibilidade, o que é isso, são os lugares suscetíveis a acontecer um deslizamento 
ou alagamento, tem a carta de risco e de perigo que são coisas diferentes, então hoje tem uma série 
de recursos, e o nosso plano diretor que foi revisado agora, então hoje ele está sendo revisado com 
olhares de quem passou por 2011, o direcionamento de expansão urbana é um de expansão rural é 
outro, hoje se tem todo um trabalho sendo desenvolvido. 

E: Pensando ecologicamente sobre isso, com relação a expansão rural e urbana, qual a concepção 
da secretaria, quanto essa ocupação dos espaços rurais e urbanos de Friburgo? 

P2: Nós só temos que agradecer ao órgão que está sendo responsável por isso, que é a secretaria 
de Meio Ambiente, e que também nos recorre bastante, quanto a nossa opinião de Defesa Civil, 
digamos assim, pois todo esse trabalho descarregará muito o trabalho da Defesa Civil nessa área, 
teremos muito menos trabalho nessa área do que era o previsto, pois agora muitos lugares que 
fazíamos prevenção não serão mais realizados, pois não será mais liberado para construção de 
moradias, serão praças, parques, que deixarão de ser áreas de risco. 

E: Então a Secretaria do Meio Ambiente que faz esse trabalho de fiscalização da ocupação rural e 
urbana? 

P2: Sim, eles que tem feito essa articulação, então isso pra defesa será muito bom, pois diminuíram 
muito as áreas de risco em Friburgo, não é porque vão tirar montanhas do lugar, e sim pelo fato de 
não haver mais pessoas morando nesses lugares. 

C2: Hoje vocês têm um sistema de monitoramento da quantidade pluviométrica, e em conjunto vocês 

tem um sistema de informe a população, como é utilizado esse recurso? São apenas para os 
moradores de Friburgo? 

P2: E o serviço de mensagem (SMS), que inclusive hoje temos em média 20.000 cadastros 
realizados, aí você pode pensar, mas Friburgo tem 200.000, mas o que acontece é que desses 
20.000 o número de quadruplica, pois eles vão espalhando a noticia. Esses serviços são para os 
números de DDD 22. 

C2: Percebi também que vocês têm alguns painéis que classificam a emergência através das cores? 
É isso mesmo? 

P2: Sim, mas tudo isso vai sofrer alterações, devido ao novo estudo que estamos realizando em 
conjunto com o Japão, teremos nomenclaturas novas, a atual possui muitas divisões, então 
reduziremos essas divisões para ficar algo mais sucinto e mais claro. Será muito ou pouco, pois muita 
divisão nos faz perder tempo. Ex: chuva moderada, chuva fraca, chuva forte, com isso faremos um 
estudo mais exato. 
Temos uma rede pluviômetros que controlamos por acesso remoto, recebemos todas as informações 
por computador, acionamos todos os recursos pelo computador, inclusive as sirenes. 

C2: Vocês têm uma central onde ficam pessoas trabalhando “full time” nessas análises? 

P2: Não, temos pessoas capacitadas para essa análise e com senhas que liberam o acesso para o 
acionamento da sirene, pois não é qualquer funcionário que possui esse acesso, somos eu, o 
coronel, e um outro engenheiro, até mesmo pelo fato da impossibilidade de um poder dar o comando. 
Uma vez eu acionei não a sirene, mas o aviso por SMS para Friburgo, durante um evento que eu 
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estava em Niterói, pois estava acompanhando pelo computador houve uma junção de fatos, e 
ninguém pode acionar o aviso então eu acionei de onde estava, pois isso é através do sinal de rádio 
ou internet. 
Todo o dia 10 de todos os meses, as 10:00 da manhã realizamos um teste com as sirenes, a 
população sabe que são testes; com duração de 2 a 3 minutos. O coronel já fez esse acionamento lá 
do Japão, então quer dizer que a informatização e globalização nos ajuda muito nesse momento. 
Aqui temos informações recebidas pelo setor de meteorologia, mas nós temos aqui dentro o 
conhecimento tático, os próprios meteorologistas nos consultam, com relação ao tempo, pois temos 
aquela coisa cultural, as pessoas mais antigas sabem quando vai chover na cidade, meu país por 
exemplo sabia só de ver uma nuvem ele sabia onde iria chover. 
Estamos sempre estudando e pesquisando, por exemplo, além do aviso que recebemos do 
departamento de meteorologia, eu consulto outras ferramentas, modelos numéricos do volume de 
chuva, várias coisas são vistas e estudadas, para podermos lançar um aviso a população, algumas 
vezes recebemos avisos da meteorologia, mas através dos nossos estudos sabemos que aquilo não 
nos afetará de forma caótica. 
Esse é um modelo numérico do instituto nacional de meteorologia, que é um dos parâmetros de 
análise, cada cor apresentada na tela é um tipo de chuva. Então eles pegam essas informações 
todas lançam em um computador que repassa todos os dados necessários para que possamos saber 
a intensidade da chuva, dados como duração da chuva, velocidade do vento, direção do vento, 
latitude, longitude entre outras informações necessárias. O parâmetro CEPETC é um dos que mais 
utilizamos, quando vejo que Friburgo esta com previsão de chuvas fortes eu analiso essas 
informações a noite toda, deixo meu micro na minha cabeceira e de hora em hora o despertador toca 
e eu analiso as informações, claro que eu revezo com outras pessoas. Outro paramento muito 
importante é nossa rede de pluviômetros, que nos informa o local onde choveu e a quantidade de 
chuva.  

E: A população tem acesso a isso? 

P2: Sim, você coloca no Google informações de PCD, está sendo instalado também o SEMADEN, 

que é um centro de desastres naturais no Brasil, sediado em Brasília, e nos auxilia muito, e eles 
estão instalando em Friburgo uma estação robotizada, que são teodolitos computadorizados que 
ficam no alto do prédio escolhidos estrategicamente, ele roda em torno do eixo 24 horas por dia, e 
nos morros são instalados alguns prismas, espelhos, colocado em uma base de concreto que fica 
fixada no chão, ele ficar rodando a 360 graus, e conforme ele vai girando ele joga um feixe de raivo 
infra vermelho, que reflete no espelho e volta, em um dia de chuva, se esse raio refletido no espelho 
diminuir ele vai indicar que aquela montanha está se movendo. É um recurso muito sensível, mas que 
também teremos acesso a ele remotamente. Se caso percebermos alguma anormalidade nessas 
montanhas teremos tempo suficiente para a remoção das pessoas. 

C2: Quando a Secretaria do Meio Ambiente identifica uma área de ocupação irregular eles 

comunicam para a Defesa Civil? 

P2: Existe até uma interação entre a gente, mas ela é muito falha, mas estamos tentando melhorar 

essa comunicação, mas hoje em dia não existe uma interação legal quanto a isso, nós realizamos 
vistorias todos os dias, e caso necessário nós interditamos algumas casas, desinterdita outras. Hoje, 
temos mais de 3000 casas condenadas, mas nós temos enfrentado um grande problema, pois nós 
não possuímos poder policial, e estamos tentando conseguir isso, para que possamos conseguir 
remover as pessoas quando necessário, pois muitas vezes as pessoas se recusam a sair desses 
locais, outro fator são as pessoas que retornam para as casas interditadas, e não temos como tirar. 

C2: Na época da chuva as pessoas que perdem um imóvel recebem laudo da Defesa Civil? 

P2: Sim, vamos ao local fazemos uma avaliação do lugar, para saber se a pessoa poderia continuar 

ocupando aquele imóvel ou não, se fosse necessário interditamos e emitimos um laudo e essa 
pessoa tinha direito a receber o aluguel social, de 500,00, mas esse aluguel era repassado ao 
proprietário e não o inquilino, pois quem tinha perdido a fonte de renda era o proprietário, o inquilino 
pagava pra ele e poderia pagar em outro lugar. 
E esse processo quem conduzia era a Assistente Social. 

C2: E esse laudo entregue as pessoas era uma análise do terreno, e da estrutura da moradia? 

P2: Era uma ficha de ocorrência, como a que temos o hábito de trabalhar, onde colocamos as 

informações necessárias, aí dependendo do caso o imóvel era interditado ou desinterditado. 

E: E tiveram imóveis desinterditados? 
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P2: Sim. A medida que são construídas medidas estruturais, como muros de contenção, em alguns 

lugares tiveram casas liberadas, não foram muitas, mas tiveram algumas. 

E: Qual o panorama geral dessa tragédia? 

P2: Ainda hoje a população está muito abalada, apesar de ter 5 anos, a tal ponto de qualquer 
chuvinha, nossas linhas ficam interditadas, e quando as chuvas são mais fortes nós adotamos alguns 
critérios para acionar as sirenes, mas alguns acham que elas deveriam ser acionas em qualquer 
chuva, mas caímos no descaso e descrédito. Tem pessoas que ainda não absorveram isso, tem 
pessoas que ficam com medo, pânico, aqui todo mundo perdeu ou um parente ou um amigo, eu perdi 
vários amigos. 
É até interessante, nas férias, como chove muito, os pais costumam mandar seus filhos para casa de 
parentes em outros lugares longe de Friburgo, então fica muito medo no ar. 
Conseguimos concertar muita coisa na cidade, mas a cidade ainda sofre muito com isso, não 
consegue evoluir muito ainda devido ao ocorrido, mas muita coisa já foi refeita, mais ainda tem muita 
coisa para se fazer, nossa mentalidade já foi refeita também. 

E: Seria necessária a atuação de uma Assistente Social juntamente com a Defesa Civil? 

P2: Achamos essencial que toda Defesa Civil tenha um profissional de Serviço Social, pois é 
essencial para o acompanhamento do trabalho desenvolvido por nós, pois existe todo um trabalho 
que tem um setorização, que você faz uma avaliação técnica e física, onde você tem pessoas que 
usam aqueles imóveis, e precisam de uma Assistente Social e não do assistencialismo e dali pra 
frente realizar a condução de um novo espaço de moradia para aquele usuário, em uma nova região, 
um novo local, eu não sou Assistente Social, mas tenho uma noção bem clara disso e a falta de um 
profissional da área junto a Defesa Civil. 

E: Muito obrigada pela entrevista e pela contribuição ao meu trabalho.  
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Entrevista com a morador de Nova Friburgo realizada em 16 de fevereiro de 2016. 

E: Entrevistador 
C2: Convidado do entrevistador 
E1: Morador de Nova Friburgo 

E: Essa entrevista é para contribuir com meu trabalho de conclusão de curso. Desde já agradeço por 

ter aceito. E escolhi Friburgo, por ter sido uma área muito atingida e por isso, gostaria de conhecer a 
realidade vivida por vocês moradores. 

E: Gostaria que você me contasse tudo o que você passou, começando por onde você estava no 
momento da chuva? 

E1: No dia 10 antes da chuva, estava um clima muito quente, eu até falei assim para uma menina 
que estava comigo: o tempo está esquisito, um calor muito forte. Nesse mesmo dia chegou a notícia 
que havia desabado um apartamento em Olaria, mas não havia chovido para isso, foi uma chuva 
branda. 
No dia 11, o dia continuou atípico, mas muito quente, como se a gente pressentisse que fosse 
acontecer alguma coisa. De noite estava chovendo, uma chuva continua que não era chuva para 
desmoronar nada. Mas quando foi por volta de 9 as 10 da noite, começou a chover muito forte, eu 
tinha uma piscina de plástico 2 mil, que estava vazia, que encheu rapidamente só com água da chuva 
em questão de instantes. Trovejou muito, nó sentimos abalados na estrutura das casas, parecia que 
tudo tremia. Eu acredito que pode ter acontecido um tremor de terra. 
Tiveram áreas que a terra caiu com tanta força que carros se amassaram como bolinha de papel. 
Corpos jogados a mais de cem metros das casas, na porta da casa do vizinho, sem roupas, a 
intensidade foi tanta que tirou a roupa da pessoa. 
Aquilo não foi uma chuva comum, relampejava e trovejava muito, além dos abalos que muitos não 
acreditam que aconteceram. Mas nós não esperávamos que aquilo acontecesse. 
Na primeira vez que gritaram socorro, parecia sonho, porque a gente não conseguia dormir com tanto 
barulho que a chuva vazia que dava medo. 
Na segunda vez que pediram socorro eu levantei e olhei pela janela não vi nada, fui ao banheiro olhei 
pelo basculante a parte de trás também não vi nada. E ainda não tinha acabado a luz. 
Quando deu 5 horas da manhã, ouvi mais pedido de socorro, e meu marido e eu saímos já sem luz 
para ver o que tinha acontecido quando nos deparamos com tudo no chão. 
Mas ninguém esperava por aquilo não. 
Quando eu saí de casa eu passei por um espaço de 40 cm, que na verdade ele tem mais de 100 m 
de atura, para você ver como tinha lama, para socorrer as pessoas. 
E assim, na hora de socorrer fomos tirando os corpos que as pessoas iam identificando os locais das 
casas, como uma, que morreu todos que estavam abrigados nela. Porque na comunidade sempre 
tem uma casa que é melhor que a outra, com isso, um morador chamou alguns vizinhos para ficar na 
casa dele, que parecia ter estrutura melhor, pois era de laje, quando identificamos o local, um varal 
de corpos apareceu, todos estavam mortos, a laje caiu inteira em cima de todos. Eles foram 
esmagados entre a terra e laje. Acreditando que aquela casa era segura. E a casa mesmo dos 
moradores mais humildes ficaram em pé. 
O morador que estava ajudando a recolher os moradores das casas mais humildes, sobreviveu, 
porque ele estava fora de casa já socorrendo as demais, e por causa da casa dele ter caído ele 
perdeu além dos vizinhos, a sua família, esposa e filho. 
E isso foi tudo no primeiro impacto, foi de uma vez só, tudo de uma vez só, chuva, abalos, 
deslizamento. Não houveram novos deslizamentos. Foi tudo numa noite e madrugado só. Foi a noite 
do terror. 
Mas Deus sabe o que faz, porque se tivesse sido durante o dia, tinha morrido mais gente. Porque 
todos iam ver e ficar apavorados um com os outros. Poderiam tentar socorrer o outro e acabar 
morrendo também. 

E1: Eu estava em casa, quando começaram a gritar... 

C2: Você morava onde? 

E1: Floresta, bairro Alto do Floresta, indo em direção a Conselheiro Paulino, Riograndina, Bom 
Jardim. 
Eu estava em casa em casa quando começaram a gritar pedindo socorro. Primeiro eu senti um cheiro 
de muita terra, de terra molhada, que é o cheiro da chuva. Logo depois começaram a gritar. Eu saí de 
casa, mas não tinha luz e era 4:30 da manhã quando começaram a pedir socorro. As pessoas que 
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escutaram a gritaria saíram com celulares, lanternas para ver o que tinha acontecido, quando nós 
chegamos no local, era uma cena assim, de terror. 
Quando começou a clarear o dia, por volta das 6:30 da manhã, foi que nós começamos a ver que a 
rua de mais de 150 metros de extensão com mais ou menos 70 casas que forma totalmente 
arrastadas com os corpos em cima da terra, misturados à lama. 
Naquele momento o único pensamento foi de tirar os corpos dos entulhos porque continuava 
chovendo e não sabíamos o que poderia acontecer. Nós moradores mesmos, porque estávamos 
ilhados, começamos a socorrer as pessoas que estavam vivas debaixo dos escombros, pegamos 
cobertores, fizemos de maca, e saíamos caminhando carregando à pessoa à 120 metros para uma 
escola onde não foi muito atingida.  
Mas para nos abrigarmos na escola, nós tivemos que arrombar o cadeado do portão. Porque na hora 
do desespero, chovendo, sem luz, o dia permanecia escuro, e sem saber o que poderia acontecer. 
Lá na escola, nós demos banho nas pessoas que estavam apenas machucadas para tentar amenizar 
as dores deles. Totalmente desorientada eu consegui dividir as pessoas para ajudar em equipes. 
Tinha a equipe para cuidar, uma para lavar, a para escavar e achar os corpos, etc... 
Isso tudo sem apoio de prefeitura, profissional nenhum, só o que restou da comunidade. No momento 
imediato, a pergunta era, quem sobreviveu? 
Para saber tivemos que procurar, nesse primeiro momento prestamos os primeiros socorros a quem 
estava vivo levando para escola. Depois começamos a recolher os corpos de quem estava morto. 
Foram 38 corpos, 9 de crianças e o restante de adultos e idosos. 
Inclusive uma quando chegou no abrigo da escola ainda estava com vida, uma recém-nascido de 7 
dias, quando ela chegou para mim, peguei em braços, e ela deu o último suspiro. Vendo isso eu 
desesperei. Para conter a emoção, mediante a tudo que estava acontecendo foi difícil. 
Passado isso, começamos a trabalhar com os corpos. Lavamos todos, sem ajuda de governo, sem 
saber como fazia, só com ajuda da comunidade. Colocamos éter em todos eles, porque não 
sabíamos quando eles seriam retirados do abrigo.  
Porque como ficamos isolados, não sabíamos como estavam os outros lugares. Alguns moradores 
tentaram descer para saber como estava Conselheiro mas não conseguiram, porque a nossa rua só 
tem uma entrada e saída, e essa rua desceu, desmoronou, era muita terra, pedaços de casas que 
impediam a passagem. Ficamos isolados sem passagem para ir nem para voltar. 
Sem recursos, nós, os moradores, nos reunimos para recolhermos o que tínhamos, remédios, 
comida, cobertores.... Tiramos da nossa casa para dar, porque não sabíamos das consequências. 
Para tentar descer, fazer contato e saber notícias da cidade, os moradores escavaram um barranco 
para fazer uma passagem até Conselheiro, para levarmos os corpos até um outro abrigo em uma 
creche. 
Nós levamos os corpos numa porta de casa até o local da passagem que abriram para de lá levar 
num carro, quando chegava um pouco mais adiante, num outro pedaço da rua, que também não tinha 
passagem, coloca o corpo novamente na porta até chegar a creche que dali ia para um caminhão baú 
que eu não sei como chegou no local. 
Não tivemos assistência, para falar a verdade até hoje as pessoas precisam de assistência. Tem uma 
menina, minha vizinha, ela tinha na época da tragédia 11 anos, hoje ela está com 15 anos, ela ficou 
traumatizada, muito abalada e depressiva, não foi mais à escola, não sai de casa, ela só engorda e 
tem medo de tudo. 
Procuraram a mãe por causa da menina não estar indo à escola, mas hora nenhuma levaram uma 
psicóloga, uma assistente social para fazer uma visita e conversar com a menina, nem na escola tem 
esses profissionais. A menina está desde 2011 guardada dentro de casa. 

E: Além da sua comunidade, como você foi atingida? 

E1: A casa onde eu moro não foi atingida, mas as casas ao lado foram, uma outra casa minha foi 
também, a lama desceu a arrastou tudo para a rua em frente de casa, não existia mais nada, só 
algumas casas de sobreviventes com eu. 
Eu fiquei 30 dias dentro de um abrigo com essas pessoas, abandonei meu emprego em prol da 
comunidade. Com o passar dos dias começou a faltar mantimentos, e nós sabíamos que tinham 
doações sendo desviadas. 
Nós isolados, com difícil acesso, eu fui recorri à televisão para falar o que estava acontecendo. 
Quando eu pedi socorro na televisão, contei nossa situação, é que começamos a ter assistência do 
estado. 
Porque a meu ver, a prefeitura não tinha o que fazer, não sabia como agir. 

E: Depois desse primeiro momento, junto com a comunidade, que vocês se mobilizaram para fazer 

todos os atendimentos que precisavam, qual foi o primeiro socorro que chegou ao local? 
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E1: Não chegou nenhum. O socorro só chegou na nossa comunidade depois de 10 dias. Antes foi a 

comunidade que se empenhou no socorro e no trabalho de busca. Depois de 10 dias a Defesa Civil 
foi ao local, o corpo de bombeiros, voluntários, pessoas da assistência, polícia militar, exército..., mas 
quando eles chegaram já estava tudo organizado. Eles não tiveram trabalho com a gente. Portanto 
quando começaram a procurar os corpos nós mostramos nosso trabalho, e os corpos já estavam até 
identificados. Eles foram um dos primeiros a serem enterrados porque nós colocamos nome, idade, 
sexo, se deixou parente vivo, se não, enfim, receberam um enterro. Porque ainda hoje tem corpos 
desaparecidos. 

E: Você e sua comunidade foram atendidas pela Assistente Social? Como foi a abordagem? 

E1: Eu fui atendida pela Assistente Social, mas só no momento que eu procurei. Ela pegou nome, 
onde eu morava, se minha casa era própria ou não, dados burocráticos, meu e da minha 
comunidade.Te digo que depois que eu procurei eles foram bem atendidos pela Assistente Social, as 
62 pessoas que eu fiquei mais de 30 dias no abrigo da escola, todas elas foram assistidas pelo 
aluguel social, pelo bolsa família, e receberam as casas do projeto habitacional Minha Casa Minha 
Vida. 
Mas foi tudo uma luta, a comunidade tinha eu como líder, que brigava, lutava, ia em reuniões 
reivindicar por eles, portanto só deixaram o abrigo quando receberam o aluguel social. 

C2: Você continua morando no mesmo local? 

E1: Eu moro no mesmo bairro. Minha rua foi reconstruída por nós. Nós limpamos e ajeitamos o que 

conseguimos. A parte de cima que desbarrancou, hoje se tornou reserva florestal. Porque já era 
reserva florestal e foi invadida. Depois da primeira casa, outros construíram, e como foi sendo 
habitada a prefeitura não fez nada e ainda aceitou a instalação de água, luz, antena, etc., era uma 
invasão que se tornou regularizada pela prefeitura. Hoje não, voltou a ser reserva florestal.  
Eu morro nesse local há 35 anos. Hoje ele é como era há 35 anos atrás. Podemos dizer que a 
natureza pediu de volta, o que o homem vinha se apropriando. 
E: Qual a sua avaliação, sua opinião da política do estado, do município em relação ao meio 
ambiente e a tragédia? 

E1: Eu acho que eles, (governo municipal) grifo meu, poderiam ter feito e fazer muito mais. Eu sei 
que existem muitas denúncias sobre invasão, desmatamento, pessoas retornando para suas casas 
mesmo que condenadas, invadindo casas vazias, etc., mas não tem fiscalização. 

E: Esse problema da invasão legalizada continua acontecendo no seu bairro? 

E1: Não, porque os moradores tomam conta do local. Todos no meu bairro têm medo que a tragédia 
que nós vivenciamos volte a acontecer de novo. E quando uma pessoa começa a querer desmatar 
pra invadir, juntamos algumas e vamos lá conversar para que a obra não vá adiante. E não tem ido, 
nenhuma. 

C2: E como essa pessoa faz, ela vai até a prefeitura e dá entrada na obra? 

E1: Não. Faz conforme quer. “À moda vai se embora”. 

E: E o que seria esse “fazer” por parte do estado e do município que você nos falou? 

E1: O município deveria fiscalizar mais, fazer muro de contenção, assistência depois da tragédia. Mas 

nós ganhamos um muro de contenção, não podemos reclamar, mas ainda é pouco. Porque tem 
lugares que a obra está parada e inacabada há um ano e meio, se chover pode desmoronar tudo. E 
se essa rua cair, nós ficamos sem acesso novamente e sem saber quem dessa vez será atingido, 
porque não sabemos o que pode acontecer no local, sem as casas, as árvores, e o muro inacabado. 

C2: Em outras entrevistas, nos relataram que Friburgo tem instalado um sistema de sirene. Quando 
vocês recebem esse sinal sonoro, vocês se reúnem no ponto de encontro, o que vocês fazem? Como 
funciona? 

E1: As pessoas não acreditam nos alarmes. As pessoas não saem de casa, não se reúnem no ponto 

de encontro. Primeiro que o ponto de encontro do meu local é em uma área de risco. Com isso as 
pessoas não querem sair de casa para ir para um local que consideram, e é de fato, mais perigoso. 
E funciona assim. A sirene toca, a Defesa Civil entra em contato com a diretora de escola que não 
mora no bairro, a diretora aciona um funcionário, esse sim mora no local, que vai lá e abre o ponto de 
apoio, que é ela a responsável pela chave. 
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Mas nós não contamos com isso, muito menos com esse sistema. Amanhã ou depois se acontecer 
de novo, nós vamos fazer como fizemos em 2011, a comunidade unida, tiramos o cadeado, 
arrombamos e entramos e fizemos o que tinha que ser feito. 
Até porque hoje a escola é em uma área de risco. As pessoas da comunidade falam que o ponto de 
apoio foi escolhido ali, para se acontecer de novo, a equipe de resgate não ter o trabalho de procurar 
os corpos. Então é esse o ponto de encontro que temos. É um raciocínio difícil, mas é a realidade. 
Tem uma moradora no bairro, que a casa dela está numa área de risco, e quando chove que toca as 
sirenes, ela nem sai de casa. Se recusa a sair e ir para a escola. 
No popular é assim, “ou desce pra baixo ou corre para o morro”. 
A própria defesa civil sabe que lá é de risco. 

C2: Mas quem que determinou os pontos de apoio? 

E1: A Defesa Civil. 

C2: E como ela escolhe um local em risco? 

E1: Segunda a Defesa Civil, porque não tem outro local. Hoje Friburgo é toda uma área de risco. E 
eles acham que a escola é menos arriscada de ficar. Portanto uma casa minha que está interditada é 
ao lado da escola, na mesma área do ponto de apoio, no pé do morro, com isso, fica a dúvida, porque 
minha casa está interditada e a escola não? 
Mas não só as minhas outras casas também. 

E: Como você vê hoje, o trabalho do município na reconstrução da cidade, em relação ao meio 

ambiente, das chuvas, deslizamentos, enchentes? 

E1: Não sei te responde, porque não existe nada não. Melhoria, reconstrução, está tudo para se fazer 

ainda. No meu bairro foi só mesmo o muro que fizeram e que não terminaram. 
As coisas são muito complicadas, porque as casas que fizeram e estão entregando, lá eles estão 
abandonados, não tem creches, escolas, não tem saúde, postos de saúde, só tem a moradia. Até 
para chegar lá no complexo habitacional é difícil, porque não tem ônibus toda hora. E para subir a pé 
é longe. 
Meus conhecidos que moram lá, dizem assim: “aquilo lá é um inferno”. 
Tem gente que está deixando a casa e está pagando aluguel, porque lá não em nada. Porque eles 
ficaram longe de todo acesso. 
Eu acho que antes deles pensarem num projeto de construção eles deveriam ter pensado na 
infraestrutura para as pessoas. Deveriam ter construído, uma creche, uma escola, e um posto de 
saúde. Porque muitas não estavam acostumadas com esse local, não tinha essa cultura. Porque as 
moradias são boas, mas em um lugar ruim. 
Mas antes deveria ter tido uma ação da prefeitura junto com o estado para pensar nesses fatores. A 
Dilma, no dia que veio entregar mais uns apartamentos, ano passado em 2015, disse que ia fazer, 
mas estamos esperando e ainda nada. Ela prometeu a construção de creche, escola e um posto de 
saúde. 
E nesse local, nesse novo bairro, Terra Nova, são mais de 2 mil famílias. Mas inda tem apartamentos 
sendo terminados para serem entregues. E as famílias ainda estão recebendo aluguel social. 
As famílias que estão no aluguel social são famílias que vão receber essa última etapa das casas, 
mas tem famílias que não foram contempladas, como tem também as pessoas que não perderam 
nada e receberam um apartamento. 
Eu acho que está faltando fiscalização do governo, tanto do governo, do município do estado quanto 
da assistência social do município. Porque tem gente que não perdeu nada e recebeu um 
apartamento e está morando, como também tem gente que não está morando, os apartamentos 
estão vazios, porque não pode alugar nem vender num período de 10 anos. 
Então porque o profissional de assistência social não vai ao local para ver o que está realmente 
acontecendo? 
Eles não fazem, nós sabemos por que tem um bloco com 5 ou 6 moradias fechadas. 
Sabem como eles recebem assistência? Eles estão com uma galeria de esgoto aberta há um tempo. 
Pediram na prefeitura e nada foi feito. Uma moradora essa semana foi à televisão e denunciou, só 
assim foram lá e consertaram. 
As coisas aqui só funcionam a base de denúncia em rede pública. 
O sentimento é de exclusão, abandono, porque o que dá a entender é que a responsabilidade deles 
acabou com a entrega das casas, depois disso, não precisam fazer mais nada. 
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Porque não envolve só o material, envolve o emocional também, como o caso da menina minha 
vizinha que eu falei. Que o emocional dela está abaladíssimo, ela se trancou dentro de casa e ficou 
alienada do mundo. 
Meu filho também ficou abalado, mas dei o suporte que ele precisava e ele não ficou com 
conseqüências. O meu filho foi forte, mas tem gente que não conseguiu superar. 
Outro vizinho meu, que perdeu filha, o genro e o neto recém-nascido, nunca mais foi lá em cima. Ele 
não vai ao local, e não gosta nem de comentar o assunto. Para ele foi apavorante perder todos numa 
hora só. 

E: Agradeço pelo relato e pela contribuição para o meu trabalho acadêmico. 
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Entrevista com a morador de Nova Friburgo realizada em 26 de fevereiro de 2016. 

E: Entrevistador 
C2: Convidado do entrevistador 
E2: Morador da cidade 

E: Essa entrevista é para contribuir com meu trabalho de conclusão de curso. Desde já agradeço por 

ter aceito. E escolhi Friburgo, por ter sido uma área muito atingida e por isso, gostaria de conhecer a 
realidade vivida por vocês moradores. 

E: Gostaria que a senhora me contasse, como foi, onde a senhora estava no dia da chuva, como a 
senhora recebeu a notícia, como a senhora foi atingida? É apenas uma conversa, vamos até a 
limitação da senhora. 

E2: Na verdade eu estava em casa, pois a chuva começou a noite, começou a chover muito forte, 

acabou a luz, e as trovoadas uma atrás da outra, uma coisa assustadora, não podíamos abrir a 
janela, pois toda vez que abria era um clarão só, e aquilo foi a noite toda, como se estivesse virando 
um balde de água, não era aquela chuva que dava uma pancada e parava, ou somente uma chuva, 
era realmente um torrencial forte de água e assustou muito porque o chão e as paredes trepidavam, 
foi uma noite passada em claro e inclusive naquele dia o dia demorou muito a clarear, saímos bem 
mais tarde de casa, tentamos sair mais tarde de casa. Toda a parte externa da minha casa desabou, 
além de ter caído uma árvore imensa bem ao lado da minha cozinha que aliás eu me assustei com o 
barulho, mas como estava tudo escuro por ser mato e próximo a floresta, não tínhamos como 
identificar de onde tinha caído a árvore, mas de manhã quando começou a clarear podemos ver do 
que se tratava, era uma árvore imensa, o tronco dela deitado batia perto da minha cintura, então se 
ela tivesse atingido nossa casa hoje não estaria aqui contando essa historia, mas como Deus é muito 
bom, ele nos deu o livramento e saímos ilesos, graças a ele. 
Quando saímos, bom na verdade nós não saímos, nós fomos colocados para fora, porque tivemos 
que sair do jeito que estávamos, eu saí de pijamas, pantufa e só me lembrei de pegar meus 
documentos e não tivemos como pedir socorro e nem procurar um lugar mais seguro, porque todo o 
acesso a estrada tinha caído. 

E: Qual o bairro que a senhora morava? 

E2: Morava em Campo do Coelho, na região rural de Friburgo, e com aquilo tudo caído, desabado, 

não tinha como irmos para lugar algum pra pedir socorro em direção ao asfalto, então fomos 
obrigados a entrarmos mais para o meio da mata, no caminho mais para o interior, e foi aonde 
achamos um abrigo, que tinha um sítio que estava em construção, que tinha um fogãozinho de tijolo, 
que algum operário que trabalhava ali deve ter feito, então nós ficamos abrigados ali, eu minha 
família, mais alguns vizinhos, e graças a Deus não perdi ninguém. 
Meu filho perdeu a casa dele completamente, a minha está interditada, mas eu perdi por conta do 
desabamento, mas a do meu filho caiu mesmo, a casa dele foi toda para o chão não salvou nem uma 
agulha da casa, mas graças a Deus no momento da tragédia a casa dele estava vazia, porque ele 
ficou preso na confecção, porque se não teria morrido ele e a família dele toda, minha nora foi pra 
casa dos pais dela e ele ficou preso aqui no centro de Friburgo.  
Ficamos no meio deste mato durante 3 dias, fizemos uma lona para recolher água da chuva, porque 
continuou chovendo, diminuiu bastante mais continuou chovendo, e lá nesse abrigo, tinha alguns 
mantimentos, tinha uma parreira de chuchu, tinha taioba, e ficamos consumindo aquele alimento até 
vir o socorro, ficamos esses 3 dias até que conseguimos sair de lá. 
Nosso primeiro socorro foi da equipe (amigos) de busca que meu filho organizou, o que ficou preso 
no centro de Friburgo. 
(O marido da moradora chega nesse momento e explicamos para ele que estamos fazendo uma 
entrevista sobre a tragédia. Ele acha importante e nos conta o que estava ocorrendo no bairro que 
eles residem, onde a vizinha deles foi morta na noite anterior a pauladas. Essa vizinha é do conjunto 
habitacional onde moradores de Friburgo que perderam suas casas na tragédia foram beneficiados 
pelo governo com o nome de Terra Nova, e nesse momento eles comentam conosco sobre essa 
dificuldade enfrentada, devido a mistura de cultura. 
O marido da entrevistada fez um comentário. 
“Eu não morri naquela tragédia, mas vou morrer na mão de vagabundos que colocaram para morar 
junto comigo!” 

C2: Vocês chegaram a perder a casa de vocês lá em Campo do Coelho? 
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E2: Sim. A nossa casa foi interditada por causa do desabamento, que houve em volta e ficamos sem 

acesso a ela. Caiu tudo sobre ela, dentro. 

C2: Então vocês não puderam mais ocupar a casa? 

E2: Não, se eu for insistir em morar lá, quando chover tenho duas escolhas, ou eu fico em casa, e 
corro o risco de morrer, ou eu saio e não volto para lá. Porque tudo em volta caiu, ficou tudo 
interditado. E está até hoje. 

E: A senhora estava falando do seu Filho. Pode continuar? 

E2: Sim, claro. Então, ele formou um grupo de busca, porque ele tem participação na Defesa Civil, 
ele formou o grupo e saiu pra lá, ele saiu daqui a um dia e só conseguiu chegar lá no dia seguinte, 
porque tinha que passar em barreiras, teve que abrir caminho para poderem passar, porque estava 
tudo despencado, então esse grupo de busca nos achou lá no meio do mato, porque eles começaram 
a perguntar para quem encontravam pelo caminho, porque ele foi lá em casa e viu tudo vazio, ai ele 
começou a perguntar, aí achou agente lá nesse sítio, ai que conseguimos sair. 
Foi feito um atendimento muito bom pela parte do estado, em minha opinião, que pegou nossos 
nomes, nos deram roupas e sapatos porque estávamos desprovidos de roupas e documentos, pois 
saímos correndo, aí fomos cadastrados para ficarmos no abrigo, mas meu filho nos chamou para 
ficarmos juntos com ele, onde ele estava que era na confecção dele, e nos viemos para o centro. 
Nessa mesma semana foi aberta à inscrição do Estado, para o aluguel social, e graças a Deus 
conseguimos e alugamos uma casa e ficamos morando aqui no centro, pois não tínhamos condições 
de voltar para aquela área, pois era muito sofrido voltar para lá. 
Eu consegui minha transferência para cá novamente, pois na época eu trabalhava na subprefeitura 
de Campo do Coelho, e aí fui lotada aqui na prefeitura novamente, e ficamos no bairro Pericê. 
Depois de dois anos o Estado começou a entregar os apartamentos e nós fomos selecionados e 
conseguimos, lá no Terra Nova, um apartamento de excelente construção, que tem parquinho para 
as crianças, tem área de churrasqueira, é todo gramadinho, mas sem nenhuma infra-estrutura, pois 
não temos um colégio, posto de saúde, creche, não temos nada disso perto, até tem em Conselheiro 
Paulino, mas não é tão perto, então pelo volume de pessoas que tem ali precisávamos de alguma 
infraestrutura. Para você ter uma idéia, meu bloco é o terceiro, só nele possuem 240 apartamentos, 
isso só no meu, mas lá possuem 6 blocos então são aproximadamente 1440 apartamentos, então ali 
naquele local merecia uma infraestrutura melhor. A única coisa que tem é uma patrulha que faz a 
ronda, mas não garante a segurança de ninguém. 

E: Qual o primeiro socorro que atendeu a senhora e as pessoas que estavam com você? Foi em 
Campo do Coelho? 

E2: Não, foi num abrigo que conseguimos chegar com meu filho. Foi o CRAS que atendeu. Eles 
tiveram uma participação efetiva nesse abrigo que nós fomos acolhidos, então eles estavam 
proporcionando roupa, banho, sapato, alimento, mesmo porque saímos com a roupa do corpo. 

E: Eram Assistentes Sociais e Médicos do estado e da prefeitura? 

E2: Sim, eram pessoas do estado e da prefeitura. 

E: Vocês continuaram sendo acompanhados por Assistentes Sociais depois do acontecido?  

E2: Mais ou menos. Eles fizeram uma visita na minha casa do bairro IPU, pois quando recebi o 
aluguel social, alugamos uma casa e fomos morar no bairro IPU, recebemos a visita deles, 
perguntando se precisávamos fazer cadastro para cesta básica, mas não havia necessidade não, 
porque eu trabalhava e recebi muita ajuda. 

E: Sim mais esse acompanhamento continuou por quanto tempo? 

E2: Não, não chegou a um ano. Mesmo porque nós ficamos no aluguel social por menos de um ano. 

E: Então enquanto a senhora estava no aluguel social, recebia a visita do Assistente Social? 

E2: Não muito. Ficamos no aluguel social até recebermos o apartamento. Foram poucas visitas. 

E: A o apartamento foi quando? 

E2: Foi em dezembro de 2013 que eu recebi o meu. 

E: E seu filho? 

C2: Seu filho também mora no Terra nova? 
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E2: Sim, meu filho é meu vizinho no Terra nova, eu moro no condomínio 3 e ele mora no 1. 

E: Como foi o processo para a senhora conseguir esse apartamento? 

E2: Nós ficamos sabendo que estava havendo a inscrição no Clube do Xadrez, que deveríamos 

comparecer lá para fazermos a inscrição, mas antes disso tivemos todo um suporte que foi montado 
aqui na prefeitura para emissão de documentos, identidade, CPF, titulo de eleitor. 

Então de posse desses documentos foi possível fazer o cadastro para o direito a uma unidade de 
moradia. 

E: Teve que entregar alguma documentação da casa? Como foi? 

E2: Eles pediam alguma conta de luz, que foi fornecida pela companhia de energia de Friburgo. 

Tivemos todo um suporte e orientação, até a própria Defensoria Pública nos deu um suporte muito 
bom. 

C2: Eles exigiam algum laudo da Defesa Civil? 

E2: Sim, tinha que ter o laudo. 

C2: No caso a senhora ia à Defesa Civil e solicitava o laudo para eles, ou no momento da análise 
eles já entregavam o laudo? 

E2: Sim, na vistoria da casa eles preenchiam a documentação, pedindo que nós pegássemos 
posteriormente, ela fazia a visita e fazia o laudo e marcavam um dia para que pudéssemos pegar a 
cópia do laudo, não era liberado no momento da visita, mas preenchiam dados. 

C2: A senhora acha que no local onde vocês construíram em Campo do Coelho, era um local de 

risco? A prefeitura em alguma época havia reconhecido como local de risco, as construções nessa 
região? Elas eram legalizadas? 

E2: Eu nunca pensei que aquela floresta ia cair, porque lá era uma floresta, só tinha mato, árvore, eu 
dormia com o barulho dos grilos, uma floresta de pinheiros, essa árvore mesmo que caiu na minha 
cozinha era um pinheiro enorme e imenso. 

C2: Não tinha área de ocupação? 

E2: Não, nada, nada, nada. Pelo menos que eu tivesse conhecimento. 

C2: A casa que vocês construíram, e no projeto da casa não tinha nada que a prefeitura pudesse 

impedir? 

E2: Que eu saiba não, nada impedia, porque ali não era local de risco. 

E: Como a senhora vê o trabalho das organizações, prefeitura, estado? Qual sua opinião sobre o 
trabalho desenvolvido? 

E2: Muito importante, porque você tenta se por na situação, só tenta, em ter que sair da sua casa 
apenas com sua carteira de documentos e não pode voltar mais, então a pessoa ficar sem norte, fica 
sem chão, porque nós podíamos ter morrido também na busca do abrigo, pois caiu toda a fiação, 
arames farpados, eram muitos detritos no caminho, essa árvore mesmo, se meu outro filho não 
estivesse em casa eu e meu marido teríamos ficados presos, meu filho tem 1,98m, e eu não teria 
como pular aquela árvore, meu marido tinha um mês de enfartado, se meu filho não tivesse como 
iríamos pular essa árvore, e pulando essa árvore agente poderia se arrebentar todo em cerca de 
arame farpado, porque lá era uma área rural, corremos vários riscos numa mesma noite, nós fomos 
salvos várias vezes, então você sai sem rumo, você sabe que o único lugar que você poderia estar a 
salvo, seria no asfalto, mas você não tem como chegar lá, porque caiu pedaço de montanha naquele 
caminho, e você não consegue ir para frente, você só tem como andar pra trás e você não sabe o 
que tem lá, então esse aconchego esse recebimento foi muito carinho, muito sorriso foi um acalanto 
pra gente que estava muito mexido, estávamos com os sentimentos a flor da pele, e ali naquele 
primeiro atendimento nos orientando com todo carinho tentando acomodar as pessoas, que era um 
ponto de apoio improvisado em uma escola, pois eles também foram pegos de surpresa.  
Eu não sei se por conta deles quererem dar um maior conforto para as pessoas que estavam no 
aluguel social, eu não sei bem qual foi a situação, acredito que faltou ali uma infraestrutura para 
receber aquela quantidade de pessoas. 

E: Então a senhora vê isso como uma das conseqüências que prejudicou a senhora? 
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E2: Para mim apesar do imóvel ser muito bom, eu não tenho o que reclamar não, são dois quartos 

bem jeitosos, uma cozinha boa, ventilado, arejado, enfim é uma obra muito boa. Mas o ponto 
negativo é que eles te obrigam a conviver com pessoas que você não tem a menor afinidade nem tão 
pouco identidade, são pessoas de níveis, lugares, culturas diferentes, isso para mim está sendo um 
pouco difícil de me adaptar, colocamos grade em todas as janelas na porta, pois já houve interrupção 
da polícia procurando gente do tráfico. Então somos eu e meu marido, já somos dois idosos, meu 
filho mora perto, mas ele tem a família dele, e isso é uma coisa que não nos deixa muito confortável 
por conta disso, tenho que viver de cortina fechada porque meu apto é no térreo e as cortinas nos 
deixam menos exposto. 

C2: No caso a divisão realizada para a ocupação desses imóveis foi a mesma utilizada pela Caixa, no 
projeto Minha Casa Minha Vida, onde idosos e deficientes físicos ocupam os primeiros andares? 

E2: Sim, foi o mesmo método, pessoas com saúde debilitada, deficientes físicos, idosos, ficam no 
térreo, eu inclusive tive a sorte de ser sorteada pela Caixa, com a mobília do meu apartamento, eles 
realizaram essa benfeitoria em um apartamento de cada bloco, apenas do 1º andar (térreo). No 
momento da entrega da minha casa eles me informaram que eu havia sido sorteada. 

E: Qual a sua avaliação do trabalho desenvolvido pela prefeitura e do estado, sendo ela positiva ou 
negativa, em relação a postura deles após a tragédia? 

E2: Eu penso que tenham sido tomadas decisões, como contenção de encostas, e até mesmo a 
entrega dessas unidades, pois o aluguel social você está pagando por uma coisa que não será sua, e 
ali não, eu estou morando em uma casa que é minha, aí você já pode cuidar, colocar do seu jeitinho, 
mesmo que você não tenha a documentação ainda, pois só vamos receber a documentação após 10 
anos da entrega da chave, pois só depois desse período que poderemos vender, alugar, reformar  

C2: Então durante esses 10 anos ele é do governo? 

E2: Eu penso que sim, ele deve estar a domínio da Caixa, pois não temos autorização para efetuar 
nenhuma melhoria, venda ou aluguel do imóvel. 

E: Como a senhora vê as mudanças na cidade, como ela era antes da chuva, e após a chuva com as 
prevenções realizadas como alarme de sirene, pontos de apoio entre outras iniciativas? No seu bairro 
tem isso? 

E2: No meu antigo bairro tem, mas no Terra Nova não. Eu creio que esteja ajudando, porque eu não 

voltei mais lá em Campo do Coelho, porque é longe, mas no Terra Nova não tem. Mesmo porque eu 
penso, que bom pode até ser, porque hoje eu não sei se Friburgo possui alguma área que não seja 
de risco, pode até ser que tenha, mas eu penso que lá eles devem ter tido esse cuidado, porque eles 
não vão pegar várias famílias que sobreviveram a uma tragédia e colocar em um local de risco, é 
pedir pra assinar uma atestado de idiotice, ate porque a Odebrecht que na época ainda era uma 
empresa idônea e responsável e fizeram um excelente trabalho, eu não tenho o que reclamar com 
relação a construção. 

Com relação do estado e município eu pense que o estado está tendo um peso maior que o 
município, na realização de obras, até mesmo pelas unidades imobiliárias que foram construídas de 
disponibilizadas para gente, pois se não fosse o apoio do estado nós estaríamos em uma situação 
muito difícil, tivemos muito a ação do estado, eu pelo menos só tenho a agradecer, pode até ser que 
no momento não esteja mais na linha de conduta daquela época, mas de inicio foi muito importante 

C2: Como é o seu sentimento quando acontecem chuvas mais fortes na cidade? 

E2: Quase morro do coração, eu já melhorei bem, mas no inicio era muito difícil, quando eu vim morar 

no bairro IPU era todo de paralelepípedo, e os carros passavam e faziam a mesma trepidação dos 
trovões daquela noite e eu acordava de noite e não sabia onde estava, levei bastante tempo sob a 
pressão e aflição daquela noite, mas já melhorei bem, eu fico muito apreensiva quando armam 
aquelas chuvas, mas não tanto quanto ficava no início. 

E: Agradeço pelo relato e pela contribuição para o meu trabalho acadêmico. 
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Entrevista com a morador de Nova Friburgo realizada em 26 de fevereiro de 2016. 

E: Entrevistador 
C2: Convidado do entrevistador 
E3: Morador da cidade 

 
E: Essa entrevista é para contribuir com meu trabalho de conclusão de curso. Desde já agradeço por 

ter aceito. E escolhi Friburgo, por ter sido uma área muito atingida e por isso, gostaria de conhecer a 
realidade vivida por vocês moradores. 

E: Gostaria que senhora que contasse onde estava quando começou a chover e como foi atingida. 

E3: Nós estávamos em casa, meu marido e eu. A minha casa era de 2 andares, embaixo meu 

comércio, meu restaurante e em cima minha casa. 
Eu trabalhava em 2011 com restaurante e venda de quentinhas, já tinha minha clientela, em média 
150 quentinhas por dia. 
Por volta de 6 horas da tarde fomos percebendo que começava a chover, mas tarde a chuva ficou 
mais forte e meu marido começou a ajudar os vizinhos, porque o local tinha muito povoado. E eu 
estava em cima, em casa, quando meu marido me chamou e falou, desce Amélia, porque está 
entrando água no restaurante. 
Quando eu desci, era umas 10 horas da noite, e começamos a tirar as coisas porque a água estava 
subindo. Foi o tempo de eu ir ao banheiro ver as coisas e voltar, quando eu estou voltando, deu um 
estouro. Esse estouro foi de uma das 4 portas de aço que tinha no meu restaurante que a força da 
água abriu. 
A porta de aço veio com toda força na enxurrada e me encurralou contra a parede e os freezers me 
deixando presa. 
E essa água era água de enchente que não sabíamos como tinha chegado até ali.  

C2: Vocês moraram perto de algum rio? 

E3: Morávamos perto do Córrego Dantas, que é o nome do bairro. E não sabíamos que tinha tanta 

água assim no córrego para de repente chegar mais de um metro de água com correnteza no meu 
restaurante. 
E eu permaneci presa por alguns minutos, quando gritei socorro e meu marido mais três amigos 
vieram me socorrer e me levaram para o segundo andar. 
A partir daí, começou a tragédia. Só ouvíamos gritos, gritos e gritos. A luz acabou, e nós só 
conseguíamos enxergar pelos clarões dos raios no céu. Ouvíamos muito trovão, gente gritando e 
andando na rua. Muita gente gritando: me socorre, me socorre. 
Na hora a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente só percebia que tinha muita água, 
muito cheiro de terra. Porque não sabíamos o que acontecendo, só tomamos ciência de tudo quando 
amanheceu o dia, que custou amanhecer. 
Quando foi por volta de 8 horas da manhã, nos deparamos com um cenário horroroso, tudo 
destruído. Minha casa foi atingida pela chuva, que entrou pela laje do terraço, pois a rua que passava 
por cima da minha casa, que tinha uma quatros ou cinco casas desmoronaram por cima da minha. O 
barranco desmoronou em cima da minha casa. 
Porque assim, meu terreno é plano, mas por cima dele tinham duas ruas, em uma dessas ruas 
desabou um apartamento de cinco andares de um lado e do outro na outra rua desmoronou uma 
casa. A rua ficou interrompida dos dois lados. 
A tragédia me atingiu de cima para baixo também. A lama desceu do terceiro andar para o segundo e 
a água da enchente subindo no meu restaurante, já estava nessa hora com mais de 2 metros de 
água. 
Nós quando vimos isso, saímos contra a barreira, e ficamos desnorteados perto do vizinho que 
também deixou sua casa. Numa parte do quintal. Quando amanheceu o dia, nós vimos que tinham 
muitos mortos, a água ainda muito forte, as casas em volta todas desabadas. 
O morro desceu todo pra minha rua atingindo as casas. Eu quase morri, porque além do 
desmoronamento do morro e das casas sobre minha casa, desceu uma pedra enorme, que por 
metros não me atingiu, foi questão de segundos. 
Nós ficamos em estado de choque. 
Hoje se você for ao meu bairro, no local onde eu moro você não acredita. Não tem a mesma forma 
que tinha antes, as casas foram destruídas, morreram muitas pessoas, famílias inteiras, vizinhos, etc. 
nós vimos uma casa cair, sendo levado inteirinha na nossa frente. 
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Eu reformei minha casa, não quis sair dali para ir morar no apartamento do governo, dei para meu 
filho, e montei uma fábrica de doces num galpão ao lado da minha casa, para recomeçar a vida. Eu 
quis ficar na minha casa porque ela permaneceu de pé. As casas ao lado, em cima, embaixo, caíram 
todas. 
E assim, a enchente que atingiu primeiro, não sabíamos porque tinha acontecido, de manhã que 
fomos ver. Em um pedaço do rio, por ter descido o morro quase inteiro, ele obstruiu a passagem de 
água, de repente a barragem que a terra, junto com água, lama e muitas árvores desceu de uma vez 
só arrastando tudo com muita violência. Desceu muito, muito carro mesmo.  
Isso tudo durante a madrugada sem a gente ver e entender nada. Nós estávamos perto, 
presenciando tudo, mas sem luz, sem ver, só sentindo. 
E não tinha como prestar socorro, a rua junto com as casas se transformou num mar. Árvore, carros, 
lama, casa, pessoas mortas, etc., que depois virou uma montanha. 

E: Qual foi o primeiro socorro que chegou no bairro da senhora? 

E3: Nó recebemos muito socorro, muitos voluntários. O corpo de bombeiros, a cruz vermelha, 
médicos, pessoas da assistência social. Eles trabalharam intensamente. Eu admiro o trabalho dos 
bombeiros, que não deixou de procurar ninguém.  
Os médicos atendiam as pessoas, davam remédios, e o que precisavam na hora. Uma pessoa da 
assistência social também. A comunidade se ajudou muito também. 

E: A senhora foi atendida pela Assistente Social? Como foi o atendimento? 

E3: Fui, o trabalho da Assistente Social do município e do estado foi bom, ela nos acolheu, nos levou 
para o abrigo, que era um galpão. 
Nesse galpão ficaram mais de 200 pessoas durante um dia, lá recebemos, comida, roupa, etc. 
Como eu e meu marido não queríamos ficar no abrigo, viemos caminhando de lá de Córrego Dantas 
até aqui no centro quando encontramos com um amigo do meu filho que nos abrigou na casa dele. 
Depois fomos para a casa de outra pessoa, a tia da minha filha. Por isso não ficamos no abrigo. Mas 
fomos visitar vizinhos e amigos que sobreviveram e estavam em abrigo. 

C2: A casa da senhora era própria como a senhora falou, e quando a senhora começou a construir, a 

prefeitura vistoriou para saber se era área de risco, se podia construir? 

E3: Minha casa fomos nós que construímos, e a prefeitura nem sabe. Eles não tomam providencias 

para saber se lá é local de risco ou não. Eu sei que a minha casa não estava num local de risco não, 
mas as casas que construíram nas ruas de cima, com certeza eram, por isso que caíram, e as que 
ainda não foram demolidas estão interditadas por estarem em locais de risco. Porque é beira de 
barranco. 

E: Mesmo a prefeitura não fiscalizando as obras as pessoas pagavam IPTU? 

E3: Pagavam e eu por ter voltado a morar ainda pago, IPTU, água, luz. 

C2: Mesmo sem fiscalizar e sendo área de risco, a prefeitura aprovava as moradias? 

E3: Aprovava e deixava construir. Para você ter ideia do outro lado de Córrego Dantas, que tinha 

muitas pedras, o marido da minha cunhada morreu, porque as pedras rolaram do morro e atingiu a 
casa deles. 

C2: Onde fica Córrego Dantas? 

E3: Perto do hospital São Lucas, onde desceu aquela pedra enorme. E eu moro na estrada de baixo, 

por isso desceu o morro todo para lá. 

E: Mesmo a senhora não tendo ficado no abrigo, as necessidades emergenciais da senhora foram 

atendidas? 

E3: Foram. Tudo que eu precisava eu consegui, um deles foi o aluguel social, porque minha casa 

ficou considerada de risco um ano, e durante esse tempo eu recebi o aluguel social. 
Eu ia na minha casa mesmo interditada todos os dias, para ninguém invadir, porque eu queria voltar 
para lá. Nós limpamos, recebemos ajuda para recolocar a luz, a água. 
Eu até tentei a indenização para ao invés de receber o apartamento, receber a indenização pela 
casa, mas não quiseram pagar. Porque no início falaram que o estado iria pagar, depois pararam de 
pagar e começaram a trocas nossas casas em apartamentos. 
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Eu recebi quatros apartamentos que eu doei para um sobrinho, meu filho e duas filhas do meu 
marido, porque eu queria ter recebido a indenização, mas não consegui. Porque esses apartamentos, 
para gente não tem valor. Porque lá tem muita confusão. Nem de graça eu quero. 

E hoje nós abrimos ao lado da minha casa, para onde voltamos a morar, uma fábrica de doces. 

C2: Como foi o processo de retorno da senhora para sua casa? 

E3: Quando eu retornei para minha casa, eu me vi sem reação. Não sabia o que fazer, como 
recomeçar. Olhei para meu marido e perguntei assim: o que nós vamos fazer? 
Nós não temos condições de montar um restaurante de novo, a gaveta que tinha na parede do bar 
com dinheiro, a chuva levou. Tudo o que nós tínhamos foi embora, nosso patrimônio a tragédia levou. 
Nós de uma hora para outra, ficamos sem nada. E nós não tínhamos emprego, só o restaurante. 
Então falei para meu marido assim: - vou voltar para minha antiga profissão, ser costureira e você 
volta para sua. 
Nós ficamos sem saber o que fazer, desnorteados. Foi quando ficamos sabendo que tinha uma 
pessoa passando uma carrocinha de doces aqui no centro. Só que nós não sabíamos fazer doce, 
mas o dono da carrocinha nos ajudou ensinando a fazer e também contamos com ajuda do meu filho 
mesmo sendo carreteiro nos ajudou bastante e hoje nós abrimos ao lado da minha casa, para onde 
voltamos a morar, uma fábrica de doces. Eu não tinha nenhuma noção de como fazer doce, pois ele 
me ensinou, daí eu ensinei minha filha e mais dois funcionários. 
Nós ficamos sem saber o que fazer, desnorteados. Foi quando ficamos sabendo que tinha uma 
pessoa passando uma carrocinha de doces aqui no centro. Só que nós não sabíamos fazer doce, 
mas o dono da carrocinha nos ajudou ensinando a fazer e também contamos com ajuda do meu filho 
mesmo sendo carreteiro nos ajudou bastante. 

E: Depois daquele momento da chuva, a senhora continuou tendo o acompanhamento do Assistente 

Social? 

E3: Sim, pois eu recebia o aluguel social, depois não, porque não precisei mais. Porque nós 

começamos a trabalhar e ocupamos a mente. Porque no primeiro momento ficamos sem noção de 
nada, minha vontade era só de chorar. Adquirir uma depressão, comecei a tomar remédios. Agora 
trabalhando me libertei, não faço mais uso de remédios. 

E: Em relação ao apoio do município, o que a senhora pode nos contar, a senhora acha que o 

suporte foi dado ou não? 

E3: Foi dado em termos, porque o prefeito que estava iniciando o mandato pegou uma prefeitura 

“suja”, mas o suporte que ele pode dar a prefeitura deu. Inclusive esse ponto para vendermos os 
doces. 

E: A Defesa Civil implantou alguns recursos na cidade de alerta de chuva como as sirenes, a senhora 
vê o funcionamento dessas sirenes, acha são válidas? 

E3: No meu bairro tem, mas o ponto de apoio que eles colocaram não tem benefício de nada, não 
tem segurança. É uma área de risco. 
Outro dia choveu muito aqui, e eu pensei assim, Córrego Dantas vai descer de novo, e a Defesa Civil 
não deu alarme. 
Ela só dá o alarme dia 10 ou 11 de todo mês para testar o funcionamento. Quando precisa não 
funciona. Já choveu bastante e não funcionou. 

E: O ponto de apoio é numa área de risco? 

E3: E sim. Numa área de risco, porque a escola fica perto do rio e do morro. E se descer tudo como 

desceu da outra vez, não vamos ter como sair de lá, nem como atravessar o rio, ou morre todos, ou 
ficamos totalmente isolados na escola. 

C2: Vocês receberam treinamento para saber o que fazer? 

E3: Sim, eles nos avisaram que quando estiver chovendo muito e tocar o alarme para irmos pra lá, só 

que ninguém vai, porque não acreditam que valha a pena sair de casa se abrigar numa área de risco, 
de madrugada na chuva, que pode não ter ninguém lá. 

C2: Mas fica uma pessoa responsável? 

E3: Tem uma pessoa responsável para abrir a escola, mas ninguém nunca viu. Então é complicado. 

É uma pessoa do bairro, mas você quase não a vê. 
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A entrevista foi finalizada, pela pessoa ter ficado muito emocionada. Assim, foi respeitado sua 
limitação em recorrer às memórias impactantes do ano de 2011. 

E: Agradeço pelo relato e pela contribuição para o meu trabalho acadêmico. 
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Entrevista com a morador de Nova Friburgo realizada em 26 de fevereiro de 2016.  

E: Entrevistador 
C2: Convidada do Entrevistador 
E4: Morador da cidade 

 

E: Essa entrevista é para contribuir com meu trabalho de conclusão de curso. Desde já agradeço por 
ter aceito. E escolhi Friburgo, por ter sido uma área muito atingida e por isso, gostaria de conhecer a 
realidade vivida por vocês moradores. 

E: Gostaria que você me contasse, como foi, onde você estava no dia da chuva, como você recebeu 

a notícia, como você foi atingido, é apenas uma conversa. 

E4: Eu estava em casa, levantei normalmente para vir trabalhar, na época eu já trabalhava aqui na 

prefeitura e não tinha luz e comentei com minha esposa, e um fato curioso, a gente sempre ouvia o 
barulho do ônibus subindo para fazer a volta no ponto final, e na volta eu pegava esse ônibus, e 
nesse dia eu não ouvi, estava tudo silencioso e eu não ouvia barulho algum, depois eu comecei a 
ouvir na rua algumas conversas, mas sem barulho de veículos. Coloquei minha roupa e fui pra rua, e 
as pessoas falavam, Friburgo acabou, não sobrou nada e nisso começou a chegar notícias das 
pessoas que tinham morrido e a gente não tinha noticia nenhuma da minha família, porque lá não 
pegava celular, eu não tinha fixo e o contato era apenas pela internet, mas como não tinha energia eu 
não tinha contato com ninguém. Ficamos sem notícias mesmo, e só mais tarde é que fui saber que 
meus familiares que moravam em Vieira que é uma região rural de Friburgo e Teresópolis. Só a tarde 
que soubemos que Vieira havia acabado, mas eu fiquei assim, acabou como? Porque lá em Santa 
Cruz onde eu morava teve enchente, mas não teve nenhuma tragédia comparada ao restante da 
cidade, mesmo porque em Santa Cruz sempre tem enchente quando chove assim. E ficamos sem ter 
notícias certa pelo menos a manhã toda. Só na parte da tarde as notícias concretas começaram a 
chegar, Vieira a parte central acabou, Friburgo caíram várias encostas, barrancos. Nesse momento 
começamos a procurar uma forma de conseguir informações mais concretas, teve gente que saiu de 
moto, mas não tinha caminho. No final do dia que chegou a notícia que eu havia perdido 4 familiares, 
que havia muita gente desaparecida. 

C2: Quando você ouvia falar assim que os bairros da cidade haviam sido destruídos, o que você 

pensava? 

E4: Na verdade eu não tinha noção, não conseguia mensurar o que era esse acabar, porque algumas 

pessoas falavam que as casas estavam no alicerce não sobrou parede, e realmente quando 
chegamos lá, em Vieira, porque minha família morava lá, realmente tinham casas sem colunas, 
paredes, não tinha nada. 

E: Lá foi uma chuva forte? 

E4: Lá foi uma tromba d’água que desceu por um paredão de terra. E desceu como se fosse uma 
enchente, foi uma avalanche de pedra, eucalipto, lama, desceu levando tudo, teve rolamento de 
pedras por causa da força da água, para você ter uma ideia uma pedra que caiu dessa montanha, 
nenhuma máquina conseguiu carregar, ela teve que ser quebrada e implodida para ser removida do 
local.  
O caminho era intransitável para passar um carro era lentamente, para poder tentar chegar em algum 
lugar, eu tentei na quarta-feira ir até Vieira, mas não tinha passagem, a gente tinha que subir em uma 
mata para atravessar em outro caminho pra tentar um atalho, aí eu pensei eu não vou me colocar em 
risco, porque já tem muitas pessoas em risco e vou colocar mais pessoas em risco, para chegar em 
um lugar que dependendo da notícia eu não vou poder fazer mais nada, então eu não vou me arriscar 
em uma situação dessa, e já haviam comentando que tinha bombeiros no local tinha cruz vermelha, e 
muitas pessoas ajudando. 
Na quinta-feira as máquinas abriram caminho na estrada e meu sogro veio e nos buscou aqui em 
Santa Cruz, para irmos para Vieira, estávamos eu minha esposa, meu filho e minha cunhada que veio 
passar o mês de janeiro conosco. Quando chegamos em Vieira vimos a tragédia e a real situação. 

E: E como sua família foi atingida? 

E4: Meus avós moravam perto do rio, numa distância aproximada de 100 a 200 metros. Na nossa 
cabeça não tinha como o rio ter avançado tanto pra chegar lá, e foi o que aconteceu, o rio realmente 
não chegou lá, mas no curso do rio havia uma curva muito acentuada, e com o volume da água o rio 
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não estava fazendo curva. Ele começou a invadir tudo e avançar para rua, com isso ele foi 
carregando pedras, mato, bambu e invadiu a cidade pelas ruas, tanto que a água começou a entrar 
pela porta da frente, e como na casas deles só havia a porta de entrada, a água foi sendo represada 
ali dentro e em um determinado momento com o volume da água era muito intenso, a água estourou 
a parede e levou meus avós, o corpo da minha avó não foi encontrado até hoje, e o corpo do meu 
avô foi jogado a uns 500 metros da casa, eles estavam dormindo, e ainda tive a perda da minha 
cunhada e do meu sobrinho do 8 anos, na casa deles foi a mesma situação da casa dos meus avós, 
só que na casa da minha cunhada arrombou a porta de entrada e de saída, ou melhor estouraram as 
paredes onde ficavam essas portas, teve um carro que ficou preso na parede da casa deles. 

E: Isso tudo por causa da quantidade de água e dos destroços que estavam sendo trazidos? 

E4: Minha outra cunhada relatou que estava com a Irmã dela (essa que morreu) no telefone nesse 

momento, e ela falava que não sabia o que fazer porque estava entrando água na casa dela e que 
ela não encontrava meu sobrinho e que alguma coisa já tinha acontecido e que ela não estava mais 
aguentando se segurar porque a água estava arrastando ela, e de repente a ligação caiu. 

Nesse momento o entrevistado ficou muito abalado pelas lembranças. 

E: Como ficou a reconstrução desse local, Vieira? Você que está morando lá agora você participou 
desse processo, como ficou esse cenário pós-tragédia? 

E4: Voltei pra lá em Dezembro de 2011, porque como minha mãe dava suporte para os meus avós 
ela ficou muito sozinha e voltei pra lá e estou até hoje, no dia da tragédia, dois dias depois, nos 
reunimos na igreja para arrecadar vestimenta, alimentação, água,vela porque ficamos praticamente 
duas semanas sem energia elétrica, graças a Deus  o ser humano é uma coisa incrível, nesses 
momentos eles são muito solidários, eram tantas doações que não  conseguíamos dar conta delas, 
chegou gente de todo lugar que você possa imaginar, fizemos uma campanha muito bacana de cesta 
básica, água, itens de higiene pessoal. 
Vieira hoje está melhor do que antes da chuva, fora as perdas pessoais, hoje é um bairro muito 
melhor, ele cresceu, tem mercado, padaria, loja de material de construção, melhorou muito, comércio, 
as casas, tem algumas ainda que estão a cargo da Defesa Civil, não sei se serão derrubadas, como 
toda a cidade de Friburgo, pois tem muitas casas que estão de pé, mas são condenadas. 

E: Como você já morou lá e agora retornou, você sabe dizer se lá tinha ocupação irregular de algum 

imóvel?  

E4: Eu não posso te afirmar com certeza, mas eu creio que sim, mesmo porque lá por ser uma área 

rural não se tem o costume de chamar um engenheiro ou arquiteto para fazer projeto de casas, então 
provavelmente tinha.  

C2: Vocês receberam um apoio maior da prefeitura de Friburgo ou Teresópolis, por estarem na divisa 
de municípios? 

E4: Não recebemos apoio de nenhuma das duas prefeituras, mesmo o bairro de Vieira sendo na 
divisa dos dois municípios. Vieira deveria ser amparado por Teresópolis, pois o município na verdade 
pertence a Teresópolis, mas o município em si não prestou socorro, não teve participação. As 
máquinas do estado que vieram para limpar as estradas e desbloquear o acesso delas, como por 
exemplo, as casas populares em Teresópolis não se construíram nenhuma até hoje, meu cunhado 
continua recebendo o aluguel social da casa dele. Ele que perdeu a esposa e o filho, ele recebe o 
aluguel social até hoje. Mas ajuda para reerguer o bairro foi ajuda de fora, de empresas, igrejas, 
organizações sem fins lucrativos, entre outros. O município em si não fez nada. 

E: Então a necessidade da comunidade quem realizou você pode descrever? 

E4: As necessidades da comunidade quem realizou foi a comunidade e terceiros. Tivemos a 

participação de chineses que vieram para nos ajudar, e realizar pesquisas. Não entendíamos muito 
bem eles, mas nos comunicamos da maneira que deu. Eles nos ajudaram na limpeza do bairro e na 
reconstrução. Outros grupos também, o SOS global que vieram e começaram a ajudar na limpeza, o 
grupo JOCUM que são missionários de igrejas evangélicas, que nos ajudou muito e as doações que 
vieram de toda parte do país e do mundo também. 

C2: Naquele primeiro momento ali da chuva, vocês tinham receio que ela voltasse? 

E4: Na primeira semana, tivemos muito medo, mesmo porque a chuva não parava, eu 
particularmente não vi a chuva, porque eu dormi e quando acordei recebi a noticia, e só fui ter noção 
da realidade depois que cheguei em Vieira, e quando cheguei lá nos reunimos na igreja e ficávamos 
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de olho no rio, e a chuva não dava trégua, então tínhamos a preocupação e o medo, daquele rio 
encher novamente e começar a invadir as casas, até o pessoal que veio do SOS global eles tinham 
uma orientação. Se encher de nuvens negras sobre a montanha de onde rolou as pedras se 
coloquem em atenção, pois foi dali que começou o caos, se houve 1 helicóptero no céu se coloquem 
em alerta, se houverem 2 helicópteros evacuem a área, e teve um dia que apareceram 3, e foram 
todos embora para Teresópolis, onde era a base deles, mas não ocorreu nada, mas a gente tinha o 
receio de que acontecesse novamente. 

C2: Vocês continuam tendo esse receio quando ameaça uma chuva mais forte? 

E4: Falando por mim, eu ainda tenho um pouco de receio, não posso falar que tenho o mesmo receio 

do início, já passou bastante tempo que não passamos por situações assim, mas minha esposa tem 
um problema de ansiedade e toda vez que chove ela entra em pânico, até mesmo porque existem 
muitos parentes nossos que moram ainda no mesmo local de onde passou a chuva a primeira vez, 
onde moramos hoje, não foi caminho da enchente, então não temos medo que isso ocorra ali onde 
moramos, mas aqueles que moram na beira do rio ficamos com medo sim, e como eles não 
construíram as casas as pessoas continuaram morando nas casas que continuaram de pé, limparam, 
reformaram e voltaram a morar nelas, então ainda temos sim um pouco de receio, uns mais outros 
menos, tem gente que quando começa a chover começa a sair de perto dos rios e dos morros. 

E: Em Vieira que pertence uma parte a Teresópolis também, recebeu o mesmo suporte que Friburgo 
recebeu com relação a sirenes e pontos de apoio? 

E4: No meu bairro não foi instalado esse sistema, pois já tem 4 anos que estamos lá e eu nunca ouvi 
nem vi nada, sei que na escola em que meu filho estuda foi instalado um pluviômetro digital que 
manda informação para algum lugar, que eu também não sei para onde é, sei que no centro de 
Teresópolis em alguns bairros que foram atingidos eles tem o sistema de alarme, mas em Vieira não 
tem. 

C2: Você sabe dizer se esse pluviômetro que foi instalado em Vieira a qual prefeitura ele pertence?  

E4: Teresópolis. 

C2: Nas entrevistas que fizemos, nós percebemos que a prefeitura deu uma atenção às sirenes, 

colocando os pontos de apoio, o sistema de sirene os pluviômetros, treinamentos em caso de 
tragédia, instalando equipamentos em antenas, enfim, você acha que Teresópolis também realizou 
todas essas medidas de prevenção? 

E4: Creio que bem menor do que o investimento de Friburgo, mesmo porque lá vivemos em meio a 

uma tragédia política, foram 5 prefeitos em menos de 4 anos, prefeito cassado, assume o presidente 
da câmara que também foi cassado, em 2012 teve nova eleição e o prefeito eleito não assumiu 
porque foi pego no ficha limpa, ficou de novo com o presidente da câmara que também foi cassado, 
assumiu o vice o que tinha ganhado em 2012 ganhou a liminar pra assumir o cargo, e assumiu agora, 
mas continua em uma situação complexa, então eu acho que o suporte que Friburgo fez foi muito 
melhor que Teresópolis. Pois em Teresópolis eu não vejo placas de ponto de apoio em escolas, 
fabricas, igrejas. Eu nunca vi nada disso em Vieira, igual o treinamento, nunca ouvi falar em 
treinamento, nunca passou carro de som avisando sobre isso, aqui em Friburgo tenho o sistema de 
mensagem pelo celular, mas é só para DDD 22, e como eu trabalho aqui e vivo mais aqui, só vou em 
casa para dormir, então eu vejo esse sistema funcionar em Friburgo, em Teresópolis também tem 
esse sistema de mensagem, mas não funciona como aqui, aqui eles testam as sirenes todo dia 10 e 
manda mensagem para a população. Mas todas duas tem muito que melhorar e o que fazer. 

Aqui em Friburgo parece que funciona, pelo menos a sirene é acionada, é feito um treinamento, não 
sei se a população participa, mas sei que é feito, porque eu vejo. 

E: Você presenciou a atuação do Serviço Social naquele período ou de algum outro órgão? 

E4: A única coisa social que recebemos foi o aluguel, aquele contato de ajuda inicial não tivemos, a 

Defesa Civil nunca mais voltou lá, depois daquela primeira semana e mês da tragédia, eles nunca 
mais voltaram. 

E: Como vocês se sentem em relação à isso? 

E4: Abandonados, por qualquer ajuda de órgãos públicos, não posso te precisar se eles aparecem 

por lá outro dia, porque fico aqui em Friburgo o dia todo, mas nunca ouvi falar nada durante esses 4 
anos. 
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E: Fora o suporte da prefeitura, qual o maior suporte que vocês tiveram então? 

E4: Ajuda das ONG’s, maioria de fora, até mesmo fora do estado do RJ, nosso maior apoio foi de 
empresas de fora do estado, não tivemos quase nenhuma ajuda de prefeituras locais ou empresas a 
maioria veio toda de fora, o Estado ajudou instalando esses pluviômetros, porque quem instala é o 
INEA, e não a prefeitura, mas também não vimos nada, o estado ajudou na limpeza básica, das 
estradas no inicio e drenou o rio, mais depois disso sumiu. Se não conseguimos nem as casas, o que 
dirá o resto. 

E: E essas casas foram construídas? 

E4: Estão sendo construída desde 2011, alguns conjuntos habitacionais estão sendo construídos, 

mas não possui nenhuma previsão de entrega. 

E: Agradeço pelo relato e pela contribuição para o meu trabalho acadêmico. 

 


