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ABSTRACT 

This work, as a thesis, intends to analyze the way the domination of economic power 

and appropriation of the political power in Rio das Ostras (one of the five municipal 

districts which receives more royalties of oil in Brazil) and that economic power 

interfere directly in the lives’ conditions and work of citizens, principally the ones who 

depend on the social politics for their social reproduction. We have chosen to study the 

interrelationship of power from private property which polarizes the men in owners and 

not-owners. From that moment the exploration from a man to another man is intensified 

according to the developing of capitalist production style. The lives’ conditions of the 

exploitable people became more and more precarious and with the coming of 

capitalism, the poor people arise (according to liberal point of view) to a free owners of 

their own work. The great exploration of work in the industrial-areas makes the workers 

to identify themselves as a class, projecting themselves for a new moment of politically 

collective organized fights, since duality of powers arises the social politics (social 

assistance) answers from the State to all the social affairs, in Brazil, the dominant elites 

avoid the transition from slavery to dependant capitalism, from dictatorship to 

democracy. The industrialization occurs very late in relation to countries of central 

capitalism and the working class is created from free slaves and immigrants who were 

brought to “whiten” the population and “elevate” Brazil to an international status of a 

nation. In their baggage the immigrants brought anarchist and communist ideas. The 

social affair was not a “police case” but it was transformed in a “political affair”. 

Getúlio Vargas, “father of the poor” and “mother of the rich” created CLT and 

“adopted” the syndicates giving a kind of sequence to the dictatorship and a 

“conservative modernization”, by means of which Brazil starts its industrialization, in 

1964 the bourgeois autocracy  profounds in a “conservaty modernization” and the Latin 

American Social Assistance questioned the meaning with a movement of 

“reclassification of Social Assistance” that in Brazil gets “Intention of Rupture”. In the 

eighties the federal government built Petrobrás in Macaé that drills oil (petroleum) in 

the Campus Basin. There was a municipal emancipation and in 1993 Rio das Ostras 

emancipated from Casimiro de Abreu. There were five elections for Mayor, a 

population in 1996 were 28.106 and got nearly 116.134 citizens. The per capta today is 

in 46.367,27 at the same time that 13,7% of population have less than half a minimum 

salary to survive. The Contradiction is the category which defines the relationships 

between the economical growth and the social developing in the municipality 

(municipal district), all of them mediate by power relational ship which passed by the 

life of all the people from the State in its three parts, the owners of capital and the 

collective from workers. The theorical debate on appropriation of economical and 

political power by the dominant group of the municipal district and region is one of the 

mediation explored in this thesis for apprehension of service given in the Rehabilitation 

Center Laércio Lúcio de Carvalho, place where we put into practice our training in 

Social Assistance.  

Key works: Economical power. Political Power. Social Affairs. Royalties. Social 

Politics. Rio das Ostras. Rehabilitation Center.          



Apresentação

“A corrente impetuosa é chamada de violenta
Mas o leito de rio que a contém

Ninguém chama de violento
A tempestade que faz dobrar as bétulas

É tida como violenta
E a tempestade que faz dobrar

os dorsos dos operários na rua?” Bertolt Brecht1

Adriana  sempre  foi  uma  “aluna-problema”.  Um  problema  convencê-la  quando  alguma 

explicação não a satisfazia, quando insatisfeita recusava a realidade, quando indignada se irritava 

com qualquer forma de passividade. Um problema, desses incontornáveis, que ou você decifra ou 

será devorado: pela intensidade, pela impaciência provocativa e pela criatividade libertária.

Uma  “aluna-problema”  que  todo(a)  educador(a),  convicto(a)  e  confesso(a),  gostaria  de 

encontrar pelos caminhos da docência. Uma “aluna-problema” incansável de lembrar a todas(os) – 

colegas de turma e professoras(es) – que a universidade ( a sala de aula, a lanchonete, as rampas, os 

corredores) é lugar da dúvida, do debate, da discussão interessada pelo conhecimento.

Um leitor  mais  atento  vai  encontrar  nesse  trabalho  de  conclusão  de  curso  os  diversos 

matizes  dessa  “aluna-problema”.  Adriana  soube  transformar  sua  experiência  de  estágio  num 

problema  teórico-prático  que  nos  desafia  a  pensar  o  significado  do  crescimento  econômico 

comemorado pelas autoridades políticas do município de Rio das Ostras; crescimento que revela e 

oculta,  no  jogo  perverso  da  dominação,  a  desigualdade  que  afeta  de  forma  implacável  os 

trabalhadores empobrecidos. Soube transformar a impaciência provocativa em estudo sistemático. 

Soube traduzir a “mesmice” do cotidiano institucional pela reflexão apaixonada que interpela o 

trabalho profissional sobre sua direção social.

Na condição de “aluna-problema”, ao longo desse trabalho, nem sempre dá respostas às 

questões  que  levanta,  nem sempre  tem  consciência  da  inquietude  que  provoca,  tampouco  das 

denúncias  que  formula.  No  entanto,  por  essa  mesma  condição,  realiza,  nesse  trabalho,  uma 

importante  síntese  capaz  de  transformar  um problema inicial  de pesquisa num desafio  teórico-

prático e ético-político a todas(os) os que se indignam diante da desigualdade e da violação de 

direitos.

Cristina Brites
Professora Orientadora

Primavera de 2012

1 Sobre a Violência In Bertolt Brecht. Poemas 1913-1956. São Paulo: Editora 34, 2000, p.140.



Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais braços dados ou não 

Nas escolas nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

 

Pelos campos há fome em grandes plantações 

Pelas ruas marchando indecisos cordões 

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores vencendo o canhão 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

 

Há soldados armados, amados ou não 

Quase todos perdidos de armas na mão 

Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição 

De morrer pela pátria e viver sem razão 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Somos todos soldados, armados ou não 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais braços dados ou não 

Os amores na mente, as flores no chão 

A certeza na frente, a história na mão 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Aprendendo e ensinando uma nova lição 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

Geraldo Vandré 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 

cinco pães e os dois peixes, [...] e partindo os pães, deu-os [...] à multidão. 

E comeram todos, e saciaram-se; e levantaram dos pedaços, que 

sobejaram, doze cestos cheios.“                          S. Mateus: 14, vs: 19 e 20                                                                                                                                                           

 

[...] vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, [...]. E ele, ouvindo esta 

palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.                                                                   

S. Mateus: 19, vs:21.    

 

                                                   



RESUMO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso pretende analisar a forma pela qual o 

domínio do poder econômico e a apropriação do poder político em Rio das Ostras (um 

dos cinco municípios que mais recebem royalties do petróleo no Brasil), interferem 

diretamente nas condições de vida e trabalho dos cidadãos, principalmente daqueles que 

dependem das políticas sociais para sua reprodução social. Escolhemos estudar as 

relações de poder a partir da configuração da propriedade privada, que polariza os 

homens em proprietários e não proprietários, momento a partir do qual as práticas da 

exploração do homem pelo homem se intensificam em função do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista. As condições de vida dos explorados tornaram-se cada 

vez mais precárias e, com o advento do capitalismo os despossuídos ascendem (segundo 

o viés liberal) à condição de livres proprietários da sua força de trabalho. A 

intensificação da exploração do trabalho nos centros urbano-industriais, leva os 

trabalhadores a se identificarem como classe para si, projetando-os para um novo 

momento de lutas coletivas politicamente organizadas. Desta dualidade de poderes 

surgem as Políticas Sociais, respostas do Estado às expressões da questão social. No 

Brasil, as elites dominantes resistem à transição, do escravismo ao capitalismo 

dependente, da ditadura à democracia. A industrialização ocorre tardiamente em relação 

aos países de capitalismo central e a classe trabalhadora se desenvolve da massa de 

escravos libertos e dos imigrantes que foram trazidos para embranquecer a população e 

“elevar” o Brasil ao status internacional de nação. Na bagagem, os imigrantes trouxeram 

as ideias anarquistas e comunistas, a questão social deixa de ser caso de polícia e se 

transforma em caso de política. Getulio, “pai dos pobres” e “mãe dos ricos” institui a 

CLT e “adota” os sindicatos, dando sequencia à ditadura e à modernização 

conservadora, pelas quais o Brasil inicia sua industrialização. Em 64 a autocracia 

burguesa aprofunda a modernização conservadora e o Serviço Social latino americano 

questiona o seu significado social com o movimento de Reconceituação do Serviço 

Social, que no Brasil chega à Intenção de Ruptura. Na década de 80 o governo federal 

constrói em Macaé a sede da Petrobrás, que explora o petróleo da Bacia de Campos. 

Ocorre uma sequência de emancipação municipalista e em 1993, Rio das Ostras se 

emancipa de Casimiro de Abreu. Até aqui foram cinco eleições para prefeito, a 

população que em 1996 era de 28.106 passou a quase 116.134 indivíduos. A per capta 

hoje está em 46.367,27 ao mesmo tempo em que 13,7% da população contam com 

menos de meio salário mínimo para sobreviver. Contradição é a categoria que define a 

relação entre crescimento econômico e desenvolvimento social do município, todos 

mediados pelas relações de poder, relações que perpassam a vida de todos os sujeitos, 

desde o Estado em suas três esferas, os proprietários do capital e o coletivo dos 

trabalhadores. O debate teórico sobre a apropriação do poder econômico e político por 

parte dos grupos dominantes do município e região é uma das mediações exploradas 

neste trabalho para apreensão dos serviços prestados no Centro de Reabilitação Laércio 

Lúcio de Carvalho, local de realização de nosso estágio em serviço social. 

 

 

Palavras chave: Poder Econômico. Poder Político. Questão Social. Royalties. Política 

Social. Rio Das Ostras. Centro de Reabilitação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho desenvolvido a seguir, pretende abordar de forma teórico-crítica 

as formas de poder econômico e político que dominam e oprimem os trabalhadores e 

que se expressam na realidade institucional por nós analisada. A nosso ver, uma 

tendência dominante que subalterniza populações inteiras, mesmo diante de condições 

econômicas que indicam crescimento e grande circulação de capitais, como ocorre na 

região de referência desse trabalho, distinta da maioria dos municípios brasileiros, 

principalmente daqueles que não dispõem de recursos humanos e tecnológicos que 

possibilitem a extração de suas riquezas minerais ou que gozem do recebimento de 

recursos oriundos desta mesma exploração, a exemplo dos royalties, como é o caso do 

município em questão: Rio das Ostras. 

Nosso interesse em analisar o poder, econômico e político, como mediação 

entre as classes sociais antagônicas, decorre do longo período de observação da criação 

e desenvolvimento do município de Rio das Ostras: a princípio um balneário e nas duas 

últimas décadas uma cidade apêndice do desenvolvimento engendrado pela exploração 

do petróleo da bacia de Campos na cidade de Macaé, conformando uma realidade social 

que articula uma aguda contradição entre desenvolvimento, riqueza econômica e 

desigualdade social. 

Os dois anos de realização do estágio curricular em Serviço Social no 

Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho de Rio das Ostras (CR), foram na 

verdade, um laboratório vivo, onde a realidade se despiu de sua aparência - mascarada 

pela imediaticidade das relações sociais estabelecidas entre os sujeitos das classes 

sociais antagônicas - ante a lente da Teoria Social Crítica, apreendida em sua essência a 

partir de diálogos, reflexões e discussões encampados na academia. Neste laboratório, o 

processo de mediação entre teoria e realidade se efetivaram gradativamente a cada ida 

ao campo e à academia, de modo que esta  fornecia elementos de compreensão àquela, 

assim a unidade teoria e prática, tornou-se dimensão palpável para o desenvolvimento 

do pensamento crítico que permite a viabilização da práxis. 

Pudemos identificar a contradição como elemento recorrente nos processos 

analisados. A contradição é uma categoria, na concepção da tradição marxista, um modo 
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de ser da realidade, que assume formas particulares no modo de produção capitalista, 

constituída pelo modo de ser da sociedade burguesa, particularizando, assim suas 

relações sociais, ainda que não seja exclusiva deste modo de sociabilidade. Sendo ao 

trabalho atribuída a qualidade de gerar valor. Sendo o trabalho uma tarefa organizada 

teleologicamente pelo homem, pode-se questionar a contradição da riqueza local a partir 

do seguinte argumento: de que serviriam as minas de ouro, prata, diamante, as jazidas 

de carvão, cobre ou mesmo petróleo se sobre elas não escorresse o suor resultante do 

dispêndio de energia vital dos trabalhadores, que com seu trabalho extraem 

incansavelmente a riqueza oculta na terra? Esta riqueza seria simplesmente inacessível, 

pois sem os trabalhadores, seus “donos individuais” não poderiam acessá-la. 

Quantos trabalhadores são necessários à exploração do petróleo da bacia de 

Campos? E do pré-sal? Além do trabalho diário deixado sobre as plataformas de 

petróleo e todas as demais cadeias de suporte ao processo desta produção, o que mais 

ainda é demandado ao trabalhador em função da subsistência deste sistema? Qual o 

custo humano? E social? As expressões da questão social são a própria materialidade 

dessa contradição. Contradição que se expressa pela mediação de uma dinâmica 

histórica que ao mesmo tempo gera a riqueza e a miséria; contradição determinada pela 

apropriação privada da riqueza socialmente produzida a partir da exploração e 

comercialização do petróleo e dos insumos pré e pós-produção.   

Algumas destas expressões da questão social se apresentam diariamente no 

Centro de Reabilitação Laércio Lúcio De Carvalho1 (CR), em Rio Das Ostras. Para uma 

apreensão mais qualificada desta realidade, realizamos uma pesquisa documental nos 

acervos da instituição, na perspectiva de situá-la historicamente no contexto da atenção 

à saúde do município, na legislação social que regulamenta a saúde no Brasil e no 

município e uma sistematização e análise dos dados e elementos reflexivos dos registros 

de nosso diário de campo, elaborado ao longo do processo de estágio. 

                                                 
1
 O CR inicialmente teve sua existência realizada a partir da demanda pessoal de um fidalgo da cidade. 

Suas primeiras instalações localizavam-se na Rua Rêgo Barros, onde arrendou-se uma casa e aí foram 

instalados os equipamentos necessários para a reabilitação deste indivíduo e alocados os profissionais. 

Após a recuperação do fidalgo, as instalações permaneceram aí em uso para o serviço, agora para o 

atendimento da demanda coletiva. Estas informações foram retiradas de entrevistas com profissionais 

mais antigos, os registros que existem dizem quase nada sobre a história da instituição. A placa inaugural 

que poderia conter algum dado relevante foi retirada do local e simplesmente descartada. No final da 

década de 90, o PS é construído no bairro Pq. Zabulão e logo após é construído em frente ao PS o CR. A 

lógica era construir um núcleo de saúde com as três unidades incluindo aí o HM que foi construído na 

primeira década do ano 2000. 
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Na análise dos dados, procuramos assegurar uma mediação com alguns 

aportes e autores situados no campo da Teoria Social Crítica, na perspectiva de 

assegurar uma análise qualificada da realidade, então procuramos dar inteligibilidade a 

esta realidade para leitores circunstanciais que queiram informar-se sobre o tema em 

questão. 

 Assim, a questão investigativa central deste trabalho é discutir como as relações 

de dominação, calcadas na concentração do poder econômico e político, exponenciam a 

desigualdade social numa das cidades mais ricas dos “Emirados Norte Fluminense”, 

agravando sobremaneira as expressões da questão social e que se particularizam nos 

serviços prestados no CR envolvendo o trabalho do Assistente Social. Visando assegurar 

um percurso teórico-metodológico crítico, discutimos de forma sumária a constituição 

histórica das estruturas sociais na sociedade de classes, com ênfase na sociedade 

burguesa e em algumas características dominantes dessa estrutura na sociedade 

brasileira. 

 Nesse processo, importa destacar que a apreensão crítica da particularidade 

dessa realidade, também foi determinada pela seriedade da equipe interdisciplinar do 

CR, por seu compromisso com o atendimento das necessidades dos usuários, pelo modo 

como os profissionais receberam as estagiárias, tratando-as como integrantes da equipe, 

conferindo-lhes a importância necessária ao desenvolvimento da confiança em 

participar das ações da equipe. Do mesmo modo, contribuindo para o processo de 

formação profissional das estagiárias, aproximando-as de processos de trabalho que 

revelavam a diversidade de demandas e do perfil econômico, sociocultural e étnico dos 

usuários. Nesse espaço sócio-ocupacional do Assistente Social, é possível apreender as 

relações de poder, as correlações de força e a disputa por interesses divergentes. Ora, 

considerando todos estes aspectos tem-se em mãos a própria realidade em ebulição, 

dizendo: observe-me! Analise-me e desvende-me se puderes! 

O que significa isto para o trabalho do Assistente Social? É um convite 

irrecusável a um mergulho profundo na substância social que se traduz na concretude do 

real. Um convite para, a partir da realidade, reconstruir mediações teóricas, que 

permitam uma apropriação crítica dessa concretude, de suas formas dinâmicas, 

complexas e de unidade. O dinamismo e a complexidade da realidade provocam um 

descompasso entre suas expressões abstratas e concretas, no entanto o esforço para 
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conhecê-la é como uma foto que captura essa realidade num momento preciso que, a 

partir das mediações, permite identificá-la em sua concretude histórica, ou seja, a 

própria sociedade humana na sua fase de capitalismo contemporâneo, tempo em que as 

mercadorias tomam forma e transmutam-se para o lugar das pessoas, o que segundo 

Iamamoto (2007) é o “tempo de capital fetiche”. 
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CAPÍTULO I 

 

1. O CAPITALISMO E A SOCIEDADE DE CLASSES, AS ORIGENS 

DO PODER BURGUÊS 

 

 O resgate histórico pretendido nos próximos itens, visa assegurar uma 

apropriação das manifestações particulares do poder que pretendemos discutir. Afinal, 

de que tipo de poder trata o texto? O objetivo deste capítulo é apreender a conformação 

das relações sociais de poder que subjugam, dominam, alienam e oprimem os seres 

humanos através de mecanismos de exploração, que se constituíram desde a emergência 

histórica da propriedade privada e do patriarcado e seu desenvolvimento na 

sociabilidade burguesa que, em face do desenvolvimento das forças produtivas no modo 

de produção capitalista, cria um antagonismo e uma relação dialética entre a afirmação 

abstrata de um projeto de civilização e a concretização da barbárie cotidiana, devido à 

desigualdade social que se acirra em face da apropriação privada da riqueza socialmente 

produzida. 

 Existe uma necessidade premente de esquadrinhar as estruturas da sociedade 

para além do que aparece em sua superficialidade, para além das aparências. Existe uma 

essência, que se oculta sob o manto da imediaticidade alienante, imposta pelo modo de 

ser da sociedade capitalista, que cria mecanismos ideológicos que favorecem a 

naturalização, manutenção e legitimação desse modo histórico de relação entre os 

homens. Assim, partimos de uma discussão sobre as estruturas fundantes da sociedade 

de classes, da sociedade burguesa e, de forma mais particular, das relações sociais sob 

as quais se fundaram a sociedade burguesa no Brasil, na perspectiva de apreender as 

características dominantes do poder opressor-subalternizador em nossa realidade e que 

se expressam nas políticas sociais – particularizando o espaço institucional do CR – e 

que assumem novos contornos na atual conjuntura, em decorrência da contrarreforma 

neoliberal que vem afetando a qualidade e as prioridades no atendimento dos usuários 

dos serviços públicos. O caminho eleito, percorre as vias da teoria social crítica 

servindo-se de análises realizadas anteriormente por autores desta corrente teórica. 
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1.1 ESCRAVIDÃO E SERVIDÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA, AS 

MOEDAS CORRENTES DA CIVILIZAÇÃO. 

 

 Engels (2005), ao analisar as origens da família, da propriedade privada e do 

Estado, constata que enquanto perdurou o modelo de sociedade comunal, na qual os 

laços consanguíneos eram balizadores das relações sociais e a produção de excedente 

não era uma necessidade, porquanto as necessidades eram pautadas apenas na 

subsistência do grupo, não se colocava a necessidade de exploração do homem sobre o 

homem e de uma instância de poder reguladora dessa relação. 

 O longo percurso da processualidade do desenvolvimento da família que 

resultou na sua forma moderna, decorre do desenvolvimento de relações sociais que se 

desdobraram pela ampliação de técnicas agrícolas de produção o que levou à produção 

do excedente. Naquele contexto, as relações comerciais de troca dos produtos eram 

incipientes, o que ampliava o campo de atuação dos grupos, surgindo outras 

modalidades de relações sociais. 

 Ao relatar o desenvolvimento da domesticação de animais no conhecido “velho 

mundo”, Engels, (2005) questiona a quem haveria de pertencer esta nova riqueza? 

Conclui que, a princípio, esta nova riqueza pertencia à gens2, mas logo em seguida 

admite a possibilidade de desenvolvimento da propriedade privada dos rebanhos, além 

do que, os instrumentos de metal estavam bastante desenvolvidos e este é o momento no 

qual aparece também a propriedade privada de gado humano, ou seja, a escravidão ou 

dominação do homem, que decorre do desenvolvimento das forças produtivas e da 

forma como se organiza a produção, a capacidade de produzir se amplia, o excedente 

                                                 
2
 “A palavra latina gens, que Morgan emprega em geral para designar esse grupo de consanguíneos, 

provém, como a palavra grega de idêntico significado, génos, da raiz ariana comum gan, (em alemão kan, 

onde, segundo a regra, o g ariano é substituído pelo k), que significa “engendrar”. Da mesma forma, 

significam linhagem ou descendência as palavras gens em latim, génos em grego, dschanas em sânscrito, 

kuni em gótico (segundo a regra acima indicada), kyn no antigo escandinavo e anglo-saxão, kin em inglês, 

künne, no médio-alto-alemão. No entanto, gens em latim e génos em grego são utilizados especialmente 

para designar o agrupamento por linguagem que reclama uma descendência comum (no caso de um 

antepassado comum) e que está ligado por certas instituições sociais e religiosas, formando uma 

comunidade particular, cuja origem e natureza permanecem até agora, no entanto, obscuras para todos os 

nossos historiadores” (Engels, 2005, p. 92). 
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passa a ser apropriado privadamente e os mais fracos são subjugados à exploração de 

sua força de trabalho pelos mais fortes. 

 Deste mesmo período Engels identifica e analisa o processo de conversão do 

casamento pré-monogâmico, em casamento monogâmico, que introduz um novo 

elemento nas relações sociais, a necessidade de assegurar a autenticidade da paternidade. 

Neste momento, ao pai cabia na divisão do trabalho na família, a tarefa de prover os 

instrumentos necessários à obtenção de víveres. Esta nova situação confere ao homem 

uma ascensão diferenciada da que ele possuía até então, fazendo-o pensar sobre as leis 

que culminavam na perda sofrida por seus filhos em relação à herança deixada por ele, 

pois conforme os relatos de Engels, até aquele momento, o direito se definia por linha 

materna logo, os filhos do proprietário não pertenciam à sua gens, mas à gens da mãe 

daqueles filhos. Abolida a descendência por linha materna, os filhos passavam a 

pertencer à gens do pai dando origem ao direito hereditário paterno pela linha masculina. 

No que tange a essa ruptura histórica, Engels (2005, p. 61) afirma, 

“O desmoronamento do direito materno, a grande derrota do sexo feminino 

em todo o mundo. [...] a mulher viu-se degradada, convertida em servidora, 

em escrava da luxúria do homem e um simples instrumento de reprodução. 

Essa baixa condição da mulher, [...], tem sido gradualmente retocada, 

dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas de maior suavidade, 

mas de maneira alguma suprimida”. 

 Identifica-se neste contexto que as relações de dominação através do poder 

econômico e de submissão da mulher ao poder do homem pelo patriarcado, surgem 

como necessidade de controle sobre a propriedade privada, esta última, como 

decorrência da apropriação privada do excedente gerado pelo desenvolvimento das 

forças produtivas.  Institui-se o poder paterno e tem-se a emergência da sociedade 

patriarcal, da família monogâmica que perdurará como forma histórica própria da 

sociedade dividida em classes. 

“A família moderna contém em germe não apenas a escravidão (servitus) 

como também a servidão, pois, desde o começo, está relacionada aos serviços 

da agricultura. Ela contém em si, em miniatura, todos os antagonismos que se 

desenvolverão mais tarde”. (Marx apud Engels, 2005, p. 62). 

 A emergência histórica da propriedade privada, que segundo os estudos de 

Engels, com base na divisão proposta por Morgan
3
, recobre todo o período das 

sociedades humanas desde a barbárie à civilização, e está na base das várias formas 

                                                 
3
 H. Morgan, Systems of consanguinity and affinity of the human family. Washington, 1871. Citado por 

Engels (2005). 
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históricas de disputas, batalhas e guerras, travadas com o objetivo de obtenção e 

manutenção de poder. Assim, a apropriação privada da riqueza social, marca o 

desenvolvimento histórico das sociedades e as formas particulares de dominação e 

exploração da força de trabalho que produz a riqueza, uma vez que sua apropriação 

privada pressupõe o poder. 

 Superadas as aparências, ideologicamente forjadas para a manutenção do poder 

ao longo da processualidade histórica, é possível entender que a sociedade capitalista 

não se conformou naturalmente como consequência da prática milenar do comércio nas 

regiões da Europa Ocidental, na Inglaterra para ser mais preciso. Wood (2000), tal como 

outros autores marxistas
4
, aponta que este é um equívoco que perdurou por muito tempo 

na compreensão da gênese do capitalismo e da sociedade burguesa em última instância. 

 Seu estudo aponta que, para a conformação da sociedade burguesa, a 

preexistência de fatores tais como os imperativos do mercado e as condições políticas, 

foram fundamentais para que a processo constitutivo do capitalismo encontrasse espaço 

de desenvolvimento, que resultou destas relações sociais, pois 

“A centralização política do Estado inglês tinha fundamentos materiais e 

corolários. Primeiro já no século XVI, a Inglaterra possuía uma rede 

impressionante de estradas e de vias de transportes fluviais e marítimas que 

unificavam a nação de modo bastante excepcional para o período. Londres 

cresceu numa taxa muito acima das outras cidades inglesas e do crescimento 

total da população (transformou-se na maior cidade da Europa) e tornou-se o 

centro de um mercado nacional em desenvolvimento”. (Wood, 2000, p. 9). 

 Além disso, a crescente prática de cercamento das terras comunais, teve como 

uma de sua principal consequência o aparecimento de um contingente de pessoas que 

não mais acessavam os meios necessários para produzir seus alimentos e vestimentas, 

ou seja, estavam destituídos de sua relação orgânica com a terra. Estas pessoas viram-se 

obrigadas, pela necessidade de sobrevivência, a buscar outras formas de suprimento 

destas necessidades, tendo assim que se submeter ao mercado, para vender sua força de 

trabalho para os proprietários ou arrendatários das terras que haviam sido cercadas e 

apropriadas por estes. 

                                                 
4
 Recorremos à Wood na perspectiva de demonstrar as vinculações entre poder econômico e político, 

presentes na obra de Marx, decorrentes da apropriação privada da terra. Esse recurso não desconsidera a 

própria produção marxiana sobre o tema e tampouco as possíveis polêmicas em torno das elaborações de 

Wood, mas comparece como um recurso de nosso processo de aproximação com o campo da tradição 

marxista. 
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 É o movimento dialético de múltiplas determinações: com os cercamentos, as 

populações não têm mais o acesso aos meios de produção de sua subsistência, aparece 

então, um contingente de pessoas que precisam adquirir os víveres em algum lugar onde 

estes estejam à venda. Ora, os que se apropriam privadamente das terras querem 

produzir mais produtos para atender aos demandantes destes víveres, que serão 

produzidos em excesso para suprir a outros públicos além dos proprietários. Para que 

esta produção excedente se efetive é necessário que haja pessoas trabalhando em função 

deste objetivo: a produção excedente. Tanto uns como outros tornam-se dependentes do 

mercado para se relacionarem, eis então a proletarização da força de trabalho, assim 

como descreve Wood, 

 

“A moderna historiografia inglesa [...] tende a considerar os cercamentos 

como parte do processo mais geral de concentração da propriedade da terra, 

efetuado não somente por meios institucionais (como as leis dos cercamentos 

aprovadas no Parlamento), mas também através da competitividade do 

mercado. Reserva-lhe também um papel menos decisivo no tocante ao êxodo 

rural, uma vez que, nas regiões onde os "enclosures" foram mais frequentes, 

as oportunidades de trabalho tenderam a aumentar (exceto quando as 

pastagens substituíram o cultivo). Em outras palavras, o processo de 

concentração da terra e de expropriação dos camponeses que deu origem ao 

contingente dos sem terra (visados nas “leis dos pobres”) ultrapassou os 

limites da transformação das terras comunais em propriedade privada. Mas 

inegavelmente os cercamentos permaneceram como o símbolo da nova era, 

na qual o aumento da produtividade no campo veio associado à deterioração 

das condições de vida de uma parcela substantiva da população rural, fato 

que até seus mais ardorosos defensores reconheceram. A perda do acesso 

direto aos meios de produção pela destruição das formas comunitárias de uso 

da terra, sujeitou aos imperativos do mercado toda a população rural, mesmo 

os pequenos produtores não expropriados. 
Por um lado, o aparecimento no campo inglês, pela primeira vez numa 

dimensão historicamente notável, da relação entre o aumento da 

produtividade e da lucratividade associados à propriedade individual plena, 

isto é, exclusiva e excludente. 
Esta dinâmica já estava instalada na agricultura inglesa antes da 

proletarização da força de trabalho, e foi na verdade responsável por ela. Por 

outro lado, as consequências que ela acarreta: uma vez que todas as relações 

passam a ser “disciplinadas” pelo mercado não há como escapar, nem 

apropriadores, nem expropriados, dos seus imperativos que impulsionam as 

sociedades no sentido inverso do bem-estar das suas populações”. (Wood, 

2000, p. 9). 
 

A competitividade instaurada a partir destes mecanismos, aponta para os 

produtores mais competitivos a possibilidade de permanecer no mercado, enquanto os 

menos competitivos, pelo fracasso individual, deveriam juntar-se aos sem terra, ao 

passo que a demanda pelo aumento da produção intensificava a exploração da mão de 

obra dos expropriados. Nesse ínterim é que aparece o conceito de melhoramento que 
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trata do lucro em função da maior produtividade da terra, caracterizando o pensamento 

do produtor agrário da época. 

A análise crítica é fundamental para a compreensão das formas como se 

operou historicamente o processo de proletarização da força de trabalho, que estava 

subjugada a um tipo de exploração diferenciada no contexto anterior dos feudos, 

instituindo uma mudança a partir das relações engendradas pela expropriação dos meios 

de produção. As terras agora, propriedades particulares, implicavam a ampliação e 

concentração das terras nas mãos de poucos proprietários, acarretando assim a 

eliminação de costumes ou práticas de uso comunal da terra entre os habitantes da 

região. 

 A transformação das relações sociais de propriedade possuía no campo suas 

primeiras raízes e a transformação do comércio e da indústria foi resultado direto deste 

processo, da dependência destes sujeitos dos imperativos do mercado, assim como o 

assalariamento da força de trabalho, originando desta forma o proletariado. 

 

 

1.2 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: RIQUEZA E PAUPERISMO, E A 

CORRELAÇÃO DE FORÇAS NA SOCIEDADE BURGUESA. 

 

 

 Marx e Engels, analisaram alguns elementos que influenciaram diretamente o 

processo de industrialização e como o deslocamento imigratório de parte do contingente 

de trabalhadores expropriados da Europa em direção aos EUA, possibilitou a este, 

explorar seus recursos naturais, fomentando a expansão da produção agrícola assim 

como a indústria, 

 

“Precisamente a imigração europeia habilitou a América do Norte para uma 

produção agrícola gigantesca, cuja concorrência abala a propriedade fundiária 

europeia — tanto a grande como a pequena — nos seus alicerces. Além disso, 

permitiu aos Estados Unidos explorar os seus imensos recursos industriais 

com uma energia e numa escala que dentro de poucos anos terão de quebrar o 

monopólio industrial da Europa Ocidental, até hoje vigente na Europa 

Ocidental, especialmente o da Inglaterra. Ambas as circunstâncias reagem 

revolucionariamente sobre a própria América. Pouco e pouco, a propriedade 

pequena e média dos agricultores, base de toda a organização política, vai 

sucumbindo à concorrência das grandes fazendas; concomitantemente, 

desenvolvem-se pela primeira vez um proletariado muito numeroso e uma 

fabulosa concentração dos capitais”. (1998, p.84). 
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A introdução de máquinas e equipamentos na produção agrícola daquela 

época transformava todos os trabalhadores do campo em força de trabalho desocupada, 

pois frente ao maquinário, estas pessoas se tornam desnecessárias ao processo de 

produção, e é este contingente que migra para os entornos das fábricas e que, 

juntamente com os trabalhadores que produziam artesanalmente seus produtos ou 

mesmo através de pequenas manufaturas (o que lhes conferia domínio sobre todo o 

processo de produção das mercadorias), naquele contexto, encontravam-se alijados do 

processo de produção constituindo o proletariado. 

Os fatores constitutivos do processo de industrialização e a aglomeração 

destes contingentes ao redor das fábricas, provocaram a urbanização destes bairros, o 

que possibilitaria a aglutinação dos trabalhadores e a consequente percepção de sua 

condição de explorados e oprimidos pela classe dominante, a burguesia, transformando-

os assim em “classe para si5”, capaz de refletir e organizar-se em torno de objetivos e 

lutas políticas, econômicas e sociais de seu interesse e contra a opressão. 

Engels (2008) analisa as precárias condições de vida a que estão submetidas 

a população de trabalhadores e suas famílias, que se deslocavam para as cidades em 

função da procura de trabalho, submetendo-se à exploração nas indústrias da revolução 

industrial inglesa. O panorama social descrito por Engels, demonstra que as relações 

sociais engendradas a partir do modo de produção capitalista são “banhadas” pela 

contradição, inerente à relação dicotômica existente entre capital x trabalho. Desta 

relação desigual, surge a desigualdade social que se expressa através de diversas formas, 

que metamorfoseia-se segundo necessidades históricas. 

     Marx, ao se debruçar sobre a sociabilidade do Capital, rompe com o véu 

superficial da aparência da realidade e adentra no obscuro universo das relações sociais 

em que a propriedade privada dos meios de produção e a concentração da riqueza, 

pressupõem o poder econômico, pois ao trabalhador não resta outra coisa que não seja 

vender sua única propriedade da qual ele pode dispor – a força de trabalho, o trabalho 

vivo – no mercado, onde algum proprietário a julgue como uma oportunidade de 

                                                 
5
  “O processo de constituição da classe trabalhadora [...] posterior às rebeliões de 1848 [...] não denota 

apenas uma posição de exploração na estrutura social (o que na linguagem marxiana pode se compreender 

como “classe em si”). [...] o processo da classe a partir dos experimentos organizativos do movimento 

operário no século XIX expressa que ela vai se constituindo com o movimento social no sentido da 

construção dos trabalhadores como sujeitos protagonistas da história: os trabalhadores como “classe para 

si”, como classe que a partir do seu processo de auto-organização deixa de responder a um mero desígnio 

do capital [...] para passar a existir para si mesma, como sujeito político”. (Marro, 2006 p. 2). 
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ampliar seu lucro na associação que efetuará ao conjugar a mão de obra que contratou 

no mercado de trabalho ao capital que investiu anteriormente em maquinário e matéria 

prima (trabalho morto). 

 Assim, organizando o potencial produtivo desses elementos, o capitalista 

apropriar-se-á da mais-valia, ou seja, do tempo excedente de trabalho que o trabalhador 

deverá trabalhar para o capitalista, por haver recebido deste uma determinada quantia 

em dinheiro, para poder explorar sua força de trabalho conforme lhe aprouver. 

Este modo de organização da vida material cria uma forma histórica de 

relações sociais, implica incontestavelmente, no fundamento dos antagonismos entre 

capital x trabalho, gerando a impossibilidade histórica de qualquer forma de harmonia 

entre estas duas categorias históricas, pois a primeira exige para si, a máxima 

acumulação de capital via apropriação privada da mais valia resultante da força de 

trabalho, enquanto a segunda almeja a distribuição mais igualitária da riqueza, gerada a 

partir do trabalho que realiza rotineira e cotidianamente sob os domínios do capital. 

A luta de classes é assim impulsionada pelos antagonismos das classes em 

relação, assumindo formas particulares decorrentes das formas de organização e 

capacidade de resistência à dominação no processo de atendimento das necessidades
6
 

históricas dessas classes fundamentais. Os interesses e necessidades de reprodução 

ampliada do capital, submete o atendimento das necessidades do trabalhador à mediação 

do mercado, colocando limites para o desenvolvimento de suas potencialidades e 

capacidades, inclusive as de refletir criticamente sobre a sociedade, as condições de vida 

e de trabalho e, à sua condição de classe, afetando assim, as formas de organização e 

mobilização da classe trabalhadora no enfrentamento e resistência em face dos domínios 

do capital, mediados pela intervenção do Estado burguês. 

                                                 
6
  As necessidades socialmente construídas se distanciam da estrita necessidade biológica de alimentar-se, 

pois cada sociedade é um conjunto complexo de múltiplas determinações, que se aprimoram em termos 

de necessidades a partir do desenvolvimento das forças produtivas. Assim, conforme a sociedade em 

questão avança no desenvolvimento das forças produtivas, as necessidades sociais dos seus indivíduos se 

complexificam. No Brasil, de acordo com o Dieese, a composição da cesta básica, deve conter um 

determinado número de itens que suprem minimamente as necessidades diárias do ser humano, ainda 

assim, esta cesta básica não engloba outros elementos necessários à sobrevivência humana, como 

habitação, saúde, educação, lazer, etc., elementos que constam atualmente como direitos fundamentais do 

ser humano mencionados na Constituição brasileira, assim, tais direitos, encontram-se muito além do que 

se pode comprar com o salário recebido pelo trabalhador após exaustivas jornadas de trabalho, às quais 

este necessita submeter-se para que consiga ao menos manter-se de pé até o próximo dia de trabalho. 
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A classe trabalhadora vem experimentando desde sua formação, sentimentos 

de revolta por conta das condições de vida e trabalho extremamente precárias às quais é 

submetida pelos capitalistas. De acordo com a capacidade organizativa dos 

trabalhadores, suas exigências são ou não atendidas, com maior ou menor urgência, 

dependendo do poder de pressão que os trabalhadores constroem no processo 

organizativo da classe. 

 A compreensão desta capacidade organizativa torna-se necessária na medida em 

que o conhecimento das determinações históricas que incidem sobre o processo de 

organização da classe trabalhadora, permite análises mais aproximadas da realidade 

vivida pelos trabalhadores no seu desenvolvimento histórico, como destaca Mauro, 

 
“A partir da interpretação do concreto real é que definiremos as estratégias, 

as táticas, os instrumentos políticos e organizativos adequados. Isso não 

significa negar as elaborações teóricas existentes, pelo contrário, devemos 

aproveitá-las e reinterpretá-las à luz das mudanças históricas ocorridas no 

desenvolvimento da luta de classes. A fonte para isso está associada 

diretamente à nossa capacidade de relacionar a teoria por meio da práxis 

social coletiva”. (2007, p. 110). 
 

 Ou seja, o fortalecimento da organização política da classe trabalhadora, supõe a 

apreensão teórica do processo de construção de sua identidade como classe e de suas 

formas de mobilização e luta que incidem sobre a totalidade social, do mesmo modo, 

que contribui para a construção de novas estratégias na busca por direitos sociais e 

melhorias nas condições concretas de existência da classe trabalhadora. 

 Hobsbawm (2000), analisa que desde os momentos mais incipientes das formas 

de organização da classe trabalhadora, é possível, a partir de uma perspectiva crítica, 

identificar a insatisfação dos trabalhadores frente à exploração de sua força de trabalho. 

          No início do século XIX, o Ludismo 7  mostra-se como um dos primeiros 

movimentos de revolta dos trabalhadores frente ao processo de exploração extremado, 

que além das exaustivas jornadas de trabalho, os trabalhadores eram submetidos à 

                                                 
7
 “Chegamos agora ao último e mais complexo problema: qual a eficácia da destruição de máquinas? É, 

acho eu justo afirmar que a negociação coletiva através do tumulto foi pelo menos tão eficiente como 

qualquer outro meio de exercer pressão sindical, e provavelmente mais eficiente do que qualquer outro 

meio disponível antes da era dos sindicatos nacionais para grupos tais como os tecelões, marinheiros e 

mineiros. [...] Além do mais, o tumulto e a destruição de máquinas proporcionaram aos trabalhadores 

vantagens valiosas em todas as ocasiões. O patrão do século XVIII estava constantemente consciente de 

que uma exigência intolerável produziria, não uma perda de lucros temporários, mas  a destruição de 

equipamento importante [...]” (Hobsbawm, 1981, pp. 26- 27). 
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péssimas condições de sobrevivência. Neste período, início da revolução industrial, as 

fábricas eram de pequeno porte, artesanais e localizadas em aldeias, não havia 

comunicação e transporte, os trabalhadores eram na maioria analfabetos e as 

manifestações eram de caráter conspirativo e de sabotagem, eram espontâneas devido às 

configurações das condições objetivas de organização. 

          Sua eficácia pode ser depreendida a partir de dois aspectos: o temor 

experimentado pelos proprietários em ter prejuízos a cada quebra de máquinas e as 

experimentações dos trabalhadores frente ao poder de negociação adquirido com a 

quebra das máquinas. A conjunção de ambos os fatores leva os proprietários a atender 

algumas reivindicações dos trabalhadores com o objetivo de conter novas destruições. 

É um momento de consolidação e expansão da indústria, decisivo para a 

constituição da consciência de classe, pois a partir da quebra das máquinas e dos 

resultados obtidos, os trabalhadores começam a perceber que quanto mais pressão 

fizessem, mais rápido suas exigências eram atendidas. Além do que, as organizações 

dos trabalhadores que surgiam neste período não eram reconhecidas socialmente, por 

isso agiam na ilegalidade. 

A luta se aprimora a partir da experiência inicial dos trabalhadores pela quebra 

de máquinas, donde apreendem do movimento, que a organização é fundamental ao 

processo de fortalecimento dos trabalhadores no interior da luta de classes. Surgem as 

primeiras associações de auxílio mútuo que funcionavam através da cotização entre os 

trabalhadores, estas associações deram origem aos primeiros sindicatos que reuniam 

trabalhadores do mesmo ofício, que reivindicavam melhorias nas condições de trabalho 

por meio de sua representação, mas durante muito tempo os parlamentos dos diversos 

países procuraram dificultar a organização dos trabalhadores proibindo o funcionamento 

dos sindicatos. 

Em 1832, o Parlamento inglês aprovou o "Reform Act" (lei eleitoral que privou 

os operários do direito ao voto). Os trabalhadores reagiram e formularam suas 

reivindicações na "Carta do Povo", fundando o primeiro movimento nacional operário, 

o "cartismo" possibilitou aos operários ingleses a melhorarem suas condições de vida e 

deu-lhes experiência de luta política. 

O transito realizado até aqui serve-nos como um panorama do processo 

constitutivo da sociedade (levando em conta principalmente o fator que se considera o 
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dificultador fundamental na questão da desigualdade, a propriedade privada) até o 

advento do capitalismo, deste momento em diante a  sociedade se polariza em classes 

dicotômicas que coexistem num processo contraditório e os sujeitos trabalhadores 

passam a estranhar o produto de seu trabalho por conta da alienação a que é submetido 

nos processos de trabalho em que está inserido. Entretanto, por muitos fatores 

determinantes das condições de vida e trabalho, passam a se reconhecer como classe e a 

experimentar a organização política dos trabalhadores, organização que se desdobra em 

conquistas, tanto da sua identidade coletiva quanto dos direitos, materializados nas 

Políticas Sociais. 
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CAPÍTULO II 

2. O CAPITALISMO TARDIO EM REGIÕES PERIFÉRICAS: O 

CASO BR 

 

 A história da cultura política de um país pode ser comparada à fotografia antiga 

de uma pessoa, reflexo de sua juventude no passado e projeção do que poderá vir a ser 

algum dia, dependendo para tanto, das condições objetivas para o desenvolvimento de 

suas potencialidades, tanto físicas quanto intelectuais. Assim, quando um pesquisador se 

debruça sobre a história da cultura política de um país, descobrirá traços constituídos 

ainda em sua tenra idade, que podem permanecer inalterados ou sofrem poucas 

modificações quando não ocorrem rupturas efetivas em sua processualidade histórica. 

 Segundo Pontes (2007), uma mediação é um campo onde interesses 

contraditórios se digladiam em direções as mais diversas, na tentativa de atender 

expectativas de diferentes grupos em atuação neste campo, classe dominante, Estado e 

“classe trabalhadora”. Assim, a luta de classes institui um campo de mediação que 

atravessa a totalidade social, donde os avanços ou recuos dependem da organização da 

classe trabalhadora em função de obter do Estado, e das classes dominantes, as formas 

que satisfazem suas necessidades, como afirma Pastorini (1997), num movimento de 

“concessão-conquista”. 

          Os antagonismos da luta de classes geram mediações que atravessam as várias 

esferas da totalidade social, por exemplo, a política, a economia, a cultura, assumindo 

formas particulares em face da autonomia relativa das diferentes esferas no âmbito da 

totalidade social. Assim, as relações de poder podem ser apreendidas como mediações, 

campo onde distintos sujeitos apreendem 8  o significado da força contida no poder, 

passam a disputá-lo e exercê-lo, quando conquistado, por motivações valorativas as 

mais diversas: uns em função de interesses pessoais ou de grupos restritos e outros em 

função da coletividade. 

                                                 
8
 Há que se considerar as condições concretas de vida e desenvolvimento dos indivíduos sociais em sua 

condição de classe, pois nos casos em que há condição de miserabilidade ou condições de subalternização 

absolutas, qualquer pretensão que vá além da satisfação da fome ou de libertação do poder 

subalternizador como condição primeira de existência pode ser considerada supérflua. Nestes casos, a 

questão principal é retirar os indivíduos da condição de prisioneiros das forças que os aprisionam e 

posteriormente analisar as possibilidades de desenvolver suas potencialidades como sujeitos. 
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 Como exemplo, podemos considerar as mediações valorativas do projeto ético-

político profissional hegemônico dos assistentes sociais brasileiros - forjado no contexto 

do movimento de reconceituação do Serviço Social iniciado em finais da década de 50, 

que indica uma direção social estratégica na busca pelo fortalecimento do poder político 

da classe trabalhadora. 

 O poder econômico e o poder político, dimensões de uma mesma unidade da 

forma histórica de poder instituído na sociabilidade burguesa, é central para nossas 

análises. No contexto da sociedade capitalista, as disputas em torno do poder econômico 

e político se acirram, pois a dominação possibilitada pela detenção do poder econômico 

e político são de extremo interesse para as elites dominantes, é a forma de manutenção 

do status quo, além do que, esta posse do poder serve para que a riqueza socialmente 

construída não se torne cobiçada e/ou tocada pela massa dominada, mas continue detida 

por poucos. 

 As condições de extrema desigualdade social geram igualmente relações de 

extrema subalternização, dificultam o processo de conscientização e reflexão crítica da 

massa subalternizada e de certa forma tornam-se impedimento para o desenvolvimento 

de processos subversivos e emancipatórios. A apreensão da complexidade desse 

processo e as suas formas históricas de manutenção, não é dada de forma imediata aos 

indivíduos sociais, numa realidade que é velada pelos mecanismos responsáveis pela 

hegemonia do pensamento liberal e contemporaneamente neoliberal. É preciso 

considerá-los como determinações estruturais e conjunturais que configuram a 

consolidação da sociedade capitalista no Brasil tal qual se conhece hoje. 

 Algumas características dominantes na cultura política brasileira, se 

configuraram no processo de colonização aqui realizado (colônia de exploração das 

riquezas naturais e dependente econômica e politicamente do reino de Portugal), 

permanecendo inalteradas ou alteradas superficialmente, sem rupturas, ao longo de 

nossa formação sócio-histórica até a atualidade. 

 Para a reflexão aqui proposta, os traços que interessam à discussão são os que 

constituem relações sociais de dominação, opressão e subalternização, que se cunharam 

no Brasil como padrão das relações desta sociedade de classes e que se refletem hoje 

também sobre a população de Rio das Ostras (mais especificamente sobre os usuários 

dos serviços prestados pelo Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho), 
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município no qual podemos observar traços desta cultura política colonialista, 

patrimonialista e patriarcal, onde o coronelismo, o clientelismo, mandonismo, são 

práticas corriqueiras, que tratam de forma privada assuntos de interesse público, 

assegurando, entre outros elementos, a manutenção do poder político e econômico nas 

mãos de oligarquias que se revezam no poder e reafirmam os traços conservadores das 

instituições e da sociedade brasileira. 

 

2.1 AS HERANÇAS DA CULTURA POLÍTICA DEIXADAS PELA 

SOCIEDADE BRASILEIRA PRÉ-CAPITALISTA 

 

 Nas relações sociais estabelecidas diariamente entre os sujeitos que povoam a 

cena política cotidiana, é possível observar que existem diferentes formas destes sujeitos 

se relacionarem com o poder. Estas relações podem ser verticais ou horizontais, mas 

sobretudo estas relações dependem fundamentalmente das determinações concretas que 

incidem sobre a vida dos indivíduos sociais. Uma determinação fundante que interfere 

na forma de apropriação do poder econômico e político é a inserção de classe. Portanto, 

na sociedade capitalista o poder é apropriado de forma hegemônica, não sem 

contradições, pelas classes dominantes. No entanto, as formas e o exercício desse poder 

assume dinâmicas próprias em face das particularidades de cada formação sócio-

histórica. 

 No caso do Brasil, a herança da cultura política que nos coube, traz em sua 

essência características que moldam as relações sociais da sociedade burguesa no Brasil 

e, consequentemente, as características de nossas instituições, da relação entre o público 

e o privado, das formas de poder e de autoridade. No contexto da formação sócio-

histórica brasileira, o poder econômico e político, realiza mediações particulares na 

relação entre as classes e no papel regulador do Estado. Além disso, é preciso considerar 

o grau de complexidade e heterogeneidade no interior das próprias classes e do Estado. 
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 A classe trabalhadora9 possui características heterogêneas, ou seja: há no interior 

da classe trabalhadora uma diversidade de indivíduos sociais que possuem formas 

distintas de se relacionar com o poder, em decorrência das condições objetivas de 

desenvolvimento destes indivíduos e que afetam de forma singular o grau de alienação, 

e de apropriação da riqueza humana. Na medida em que a classe trabalhadora avança no 

seu processo de organização, as classes dirigentes e o Estado, se veem obrigados a 

recuar em face das exigências dos trabalhadores. 

 No âmbito da sociabilidade burguesa, isso ocorre de forma mais intensa e 

duradoura no pós-segunda guerra mundial até os anos iniciais da década de 70 do século 

passado, período considerado como “os anos de ouro” do desenvolvimento capitalista e 

no qual se configura a experiência histórica do pacto entre as classes e a configuração 

do Estado de Bem-Estar Social nos países de capitalismo central. Pacto entre as classes 

que a sociedade brasileira não chega a experimentar nas mesmas proporções dos países 

europeus. 

A seguir, procuraremos abordar as características da formação sócio-

histórica brasileira que incidem sobre a configuração da burguesia nacional e as formas 

e estruturas de poder em nossa sociedade, identificando as características que se 

perpetuam nas relações sociais mediadas pelo poder econômico e político e nas 

correlações de força entre as classes nesta sociedade. 

                                                 
9
  Antunes sustenta que, “se a classe trabalhadora não é idêntica àquela existente em meados do século 

passado, tampouco está em vias de desaparecimento e nem ontologicamente perdeu seu sentido 

estruturante. Vamos, portanto, procurar compreendê-la em sua conformação atual. Devemos indicar, 

desde logo, que a classe trabalhadora hoje compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres 

que vivem da venda da sua força de trabalho a classe-que-vive-do-trabalho, nos livros Adeus ao Trabalho? 

E Os Sentidos do Trabalho (Antunes, 2002a e 2002b) e que são despossuídos dos meios de produção” (p. 

2) “[...] Portanto, este é o desenho compósito, diverso, heterogêneo, polissêmico e multifacetado que 

caracteriza a nova conformação da classe trabalhadora, a classe-que-vive-do-trabalho: além das clivagens 

entre trabalhadores estáveis e precários, homens e mulheres, jovens e idosos, nacionais e imigrantes, 

brancos e negros, qualificados e desqualificados, ‘incluídos’ e ‘excluídos, entre outros, temos as 

estratificações e fragmentações que se acentuam em função do processo crescente de internacionalização 

do capital” (p. 7). 
 Antunes afirma ainda que a classe trabalhadora engloba trabalhadores produtivos e não 

produtivos, o proletariado rural, os trabalhadores part-time e a totalidade dos trabalhadores 

desempregados, entretanto em seu “desenho analítico, não fazem parte da classe trabalhadora moderna os 

gestores do capital, devido ao papel central que exercem no controle, gestão e sistema de mando do 

capital. Também estão excluídos os pequenos empresários e a pequena burguesia urbana e rural, 

proprietária e detentora, ainda que em pequena escala, dos meios de sua produção. Por fim, estão 

excluídos aqueles que vivem de juros e da especulação” (Mandel, 1986, apud Antunes, 2003.) 

TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE, revista, disponível em: 

http://pt.scribd.com/doc/16627327/o-carater-polissemico-e-multifacetado-do-mundo-

do-trabalho-Ricardo-Antunes >acessado em: 07/06/2012. 
 

http://pt.scribd.com/doc/16627327/o-carater-polissemico-e-multifacetado-do-mundo-do-trabalho-Ricardo-Antunes
http://pt.scribd.com/doc/16627327/o-carater-polissemico-e-multifacetado-do-mundo-do-trabalho-Ricardo-Antunes
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Variadas são as explicações sociológicas para o desenvolvimento da 

burguesia no Brasil e, consequentemente, para o antagonismo de classes que coexistem 

nesta sociedade. O referencial teórico tomado para a construção das reflexões que 

seguem, encontra-se em Fernandes (2006), um dos autores da teoria social crítica, que 

aponta o surgimento do burguês no Brasil como entidade especializada na figura do 

artesão ou do negociante, que comercializava mercadorias de importação-exportação. O 

autor analisa como o desenvolvimento destes dois sujeitos era impedido pela economia 

fundamentada no escravismo, mas que, ao romper com o estatuto colonial, a 

independência cria condições de expansão da burguesia, há uma valorização do alto 

comércio e o artesão desaparece, pois devido à ascensão das importadoras, este artesão 

é transformado em elemento constitutivo da “plebe urbana”. 

Fernandes explica que o que unia os diversos setores desta sociedade em 

emergência era a forma como polarizavam as utopias e como reagiam à violência da 

sociedade escravocrata e seus fundamentos, à dominação senhorial e patrimonialista, 

originando o desenvolvimento de movimentos de expansão da ordem social competitiva, 

disfarçados de antiescravistas e que, fundados nestes interesses é que se publicizou nos 

centros urbanos as desumanidades dos senhores para com os escravos e como isto deu 

origem à defesa da condição humana do escravo, assim como do liberto, processo que 

começa a minar os fundamentos jurídicos e as bases morais de sustentação do escravis-

mo. 

O antiescravismo e o abolicionismo se transformaram em uma revolução 

social dos “brancos”, em que se combatia a “anomalia” social representada pela escra-

vidão, numa sociedade que ansiava pela organização interna da economia de mercado. 

Nasce assim o burguês brasileiro, forjado em interesses egoístas, muito mais do que 

esclarecido e organizado politicamente, consequentemente surge o “grande homem de 

negócios”, de qualquer forma, a influência que o capitalismo comercial poderia exercer 

era neutralizada pelo colonialismo. 

Nas palavras de Fernandes, a revolução burguesa se realizou por uma diver-

sidade de tipos de homens que impulsionaram as instituições e estruturas sociais persis-

tentes na sociedade colonial, sob o discurso do desenvolvimento, caminhando na dire-

ção de implementar no Brasil as condições econômicas, jurídicas e políticas necessárias 

à implantação da ordem social competitiva. 
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Neste processo, no entanto, os revolucionários burgueses não defenderam a 

garantia dos direitos do cidadão. A sociedade nacional apesar da independência, manti-

nha-se atrelada ao mundo colonial. Para o autor, o sentido revolucionário da indepen-

dência está no fato de que o poder deixaria de se manifestar como imposição de fora 

para dentro, para organizar-se a partir de dentro
10

 e os elementos revolucionários con-

sistiam em que havia o propósito de despojar a ordem social herdada do colonialismo e 

o elemento conservador, pois a todo custo se queria preservar uma ordem social que não 

possuía condições econômicas e morais de engendrar o padrão de economia necessário 

à construção de uma nação. 

A coexistência de fatores tão antagônicos (a conservação do poder 

oligárquico e a modernização via ordem capitalista competitiva), perpetuaram as 

estruturas do mundo colonial, que iam da extrema concentração de renda e do 

monopólio do poder pelas elites, à marginalização permanente da enorme massa de 

homens livres que não conseguiam classificar-se na sociedade civil, além da erosão da 

soberania nacional nas relações econômicas diplomáticas ou políticas com as grandes 

potencias. 

Para este ator, o burguês liberal, o liberalismo serviu de mola propulsora da 

transformação social supracitada, fornecendo as concepções gerais e a filosofia política 

que deram substância aos processos de modernização subsequentes, sem com isto afetar 

os aspectos da vida social, econômica e política, além das tradicionais formas de 

dominação patrimonialista. Neste caso, o liberalismo convertia-se em privilégio social, 

pois estava inscrito em concepções e ideais que se aplicavam a relações entre iguais, ou 

seja, aos membros da classe dominante. Desta elite, saem os defensores mais ardorosos 

da “liberdade”, da “justiça”, da “nacionalidade” e do “progresso”, assim como 

advogavam pelo fim do “escravismo” e pela “democracia burguesa”. 

 É preciso evocar alguns elementos da análise de Fernandes sobre o 

desenvolvimento da sociedade capitalista no Brasil, assim: 

 

                                                 
10

 Grifos do autor para salientar que “de fora para dentro” quer dizer imposições dos organismos interna-

cionais ou as superpotências quanto aos assuntos de interesse nacional, no caso da expressão “a partir de 

dentro” quer dizer que as decisões econômicas e políticas seriam definidas pelas oligarquias nacionais. 
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“Na acepção em que tomamos o conceito, Revolução Burguesa denota um 

conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais 

e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o 

clímax de sua evolução industrial. Há, porém, um ponto de partida e um 

ponto de chegada, e é extremamente difícil localizar-se o momento que essa 

revolução alcança um patamar histórico irreversível, de plena maturidade e, 

ao mesmo tempo de consolidação do poder burguês e da dominação 

burguesa. A situação brasileira do fim do império e do começo da república, 

por exemplo, contém somente os germes desse poder e dessa dominação o 

que muitos autores chamam, com extrema impropriedade, de crise do poder 

oligárquico não é propriamente um “colapso”, mas o início de uma transição 

que inaugurava, ainda sob a hegemonia da oligarquia, uma recomposição  das 

estruturas do poder, pela qual se configurariam, historicamente, o poder 

burguês e a dominação burguesa. Essa recomposição marca o início da 

modernidade, no Brasil, e praticamente separa (com um quarto de século de 

atraso, quanto às datas de referência que os historiadores gostam de empregar 

– a Abolição, a Proclamação da República, e as inquietações da década de 

1920) a “era senhorial” [ou o antigo regime] da “era burguesa” [ou a 

sociedade de classes]”. (2006, p. 239). 

 Nesta e em outras passagens da obra do autor, é possível identificar os elementos 

que determinam o contraditório processo histórico de constituição da cultura política 

brasileira. Pode-se ainda compreender, a partir destas análises, como os grandes 

acontecimentos históricos registrados e levados ao conhecimento público, se revelam 

como arranjos ou acordos políticos espúrios entre os proprietários de terras, de capitais e 

o Estado, de modo que o que se apresenta como história oficial à população é 

“maquiada” ao gosto da elite oligárquica para travestir em “moça de bons modos” esta 

história, que nada tem de bela quando despida de sua superficial aparência. 

 Com o rompimento deste invólucro, esta “maquiagem”, que recobre a realidade 

histórica, torna-se possível a compreensão num nível mais profundo das relações de 

poder e correlações de força que se antagonizam nas disputas políticas que são 

determinadas pelo poder econômico. Tal análise, possibilita também a percepção dos 

limites que esta forma particular de conjunção de forças coloca para o avanço do 

desenvolvimento das tentativas de reação, organização e resistência dos dominados, nos 

movimentos de resistência, tendo em vista que a própria história demonstra as formas 

de opressão e de extermínio sobre qualquer movimento que assinale a possibilidade de 

que o poder mude de mãos, e é por isto que Fernandes chama atenção para o poder 

autocrático da dominação burguesa entre nós: 

“Entre as elites da classe dominante havia um acordo tácito quanto à 

necessidade de manter e reforçar o caráter autocrático da dominação 

burguesa, ainda que isso parecesse ferir a filosofia da livre empresa, as bases 

legais da ordem e os mecanismos do Estado representativo. Todavia as 

concepções liberais e republicanas, apesar de suas inconsistências e 

debilidades, tornavam essa autocracia social e de fato um arranjo espúrio, já 
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que ela entrava em contradição com os valores ideais e com os requisitos 

formais da ordem existente […] As racionalizações atenuavam as 

implicações práticas da contradição (representada por alguns como 

“empecilho para o progresso” e entendida pela maioria como “um mal 

necessário”); mas não eliminavam nem a existência nem a germinação do 

conflito axiológico resultante”. (2006, p. 243; 244) 

 Fernandes se refere à necessidade burguesa da dominação autocrática, 

principalmente em função da conservação da ordem estabelecida pela elite, à qual não 

convém que mudanças no cenário político-econômico se efetivem, mudanças que 

seriam interessantes ao amadurecimento da democracia no Brasil e à consolidação da 

cidadania, ainda que nos limites da ordem burguesa. Ao contrário, esta autocracia social 

objetivava o aprofundamento do processo de subalternização dos trabalhadores via 

precárias condições objetivas de reprodução da força de trabalho acessadas pelos 

trabalhadores neste período, pois o oposto extremo da acumulação do capital se 

expressa através da pauperização da classe trabalhadora. 

 No interior do processo de dominação, o autor faz referência à crise da disputa 

de poder pelas oligarquias, a tradicional e a moderna, numa confluência com o mundo 

urbano dos negócios, sem que necessariamente, isto representasse mudanças estruturais 

na condução da economia ou da política para melhorias sociais. 

“Essa “crise” - como um processo normal de diferenciação e de reintegração 

do poder - tornou os interesses especificamente oligárquicos menos visíveis e 

mais flexíveis, favorecendo um rápido deslocamento do poder decisivo da 

oligarquia “tradicional” para a “moderna” [algo que se iniciara no último 

quartel do século XIX, quando o envolvimento da aristocracia agrária pelo 

“mundo urbano dos negócios” se tornou mais intenso e apresentou seus 

principais frutos políticos]” (2006, p.245). 

 Na mesma direção, analisa, 

“Contudo, é preciso que fique bem claro que não havia nenhum risco em 

abrir, na aparência, um espaço político demasiado amplo para as 

possibilidades de atuação histórica da burguesia nativa (ou de seus inimigos, 

presumíveis ou de fato). Tal espaço político nascia congelado e morto. Ele 

não podia ser saturado através de qualquer grupo que fizesse “oposição 

dentro da ordem”, em nome dos interesses sagrados da burguesia; e 

tampouco poderia ser solicitado por grupos revolucionários (as rebeliões 

operárias, nas décadas de 1910 e 1920 foram silenciadas pelo poder de 

dissuasão da burguesia e pela repressão policial). Não obstante, o regime de 

classes também tem a sua lógica, à qual as burguesias não podem escapar. As 

diferenciações que mencionamos acima produziram protagonistas 

inesperados, e eles, de uma forma ou de outra, insinuaram-se por aquele 

espaço político que deveria permanecer virtual e imobilizável. (Em certo 

sentido tratava-se de um espaço político anômico; existia, porque as 

instituições o engendravam; mas não era utilizável, porque essas mesmas 

instituições não prescreviam o seu uso histórico nem tornavam acessível aos 

que estivessem fora das posições de dominação econômica, social e política; 

e a estes não interessava lançar mão de tal reserva de poder, pois nenhuma 
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razão econômica, social ou política aconselhava a “revolução dentro da 

ordem”, a partir de cima, de cunho auto defensivo.) Portanto, esse poder só 

poderia ser invocado, nas condições existentes, ou “a partir de cima e de 

dentro” (na forma de conflitos de facção, no seio das classes dominantes, 

considerando-se os setores intermediários como partes delas, o que de fato 

eram, em termos de relações de parentesco ou de lealdade ou pelo consenso 

social), ou pela via da “oposição consentida” [que só poderia envolver 

conflitos ou dissensões controláveis “a partir de cima” e de interesse direto 

ou indireto para as “forças da ordem”]”. (2006, p. 248-249). 

 Ou seja, qualquer mudança no cenário nacional, apenas ocorria sob o aval das 

elites oligárquicas, que interagiam no sentido de debilitar ou mesmo tornar passíveis de 

corrupção as forças de oposição democráticas, ações que impermeabilizam os espaços 

políticos em função da consolidação do regime, o que torna a democracia burguesa no 

Brasil ainda mais restrita, restrita aos mais iguais, à elite dominante. 

 O autor também discute a realidade do capitalismo dependente desenvolvido no 

país, os tipos de transformação que este modelo exige e suas consequências. Fernandes 

considera que um novo colonialismo se traveste em mercado capitalista moderno, 

preservando assim as características do Brasil colônia, quando este deveria ser um 

momento de transição e mais que isso, de transformação num sentido mais amplo do 

termo, pois, 

“Em nenhuma das três fases o desenvolvimento capitalista chegou a impor: 1) 

a ruptura com a associação dependente, em relação ao exterior (aos centros 

hegemônicos da dominação imperialista); 2) a desagregação completa do 

antigo regime e de suas sequelas ou falando-se alternativamente, das formas 

pré-capitalistas de produção, troca e circulação; 3)a superação de estados 

relativos de subdesenvolvimento, inerentes à satelitização imperialista da 

economia interna e à extrema concentração social e regional resultante da 

riqueza” (2006, p.. 262). 

 Na mesma direção, analisa, 

“As três fases do desenvolvimento capitalista brasileiro podem ser descritos 

da seguinte maneira: a) fase de eclosão de um mercado capitalista 

especificamente moderno; b) fase de formação e expansão do capitalismo 

competitivo; c) fase de irrupção do capitalismo monopolista. A fase de 

eclosão do mercado capitalista moderno é, na verdade, uma fase de transição 

neocolonial” (2006, p. 263). 

 O autor considera que a especificidade do caso brasileiro pode ser verificada a 

partir do impulso que ocorre com a criação do Estado nacional, eis aí a importância da 

independência em 1822, que vem calcada no descompromisso com rupturas que 

representassem ampliação da democracia ou mesmo da cidadania e a luta da classe 

trabalhadora é perpassada pelos resquícios do escravismo, pela informalidade e pela 

cooptação das suas lideranças. 
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 Assim, podemos destacar que a transição da sociedade brasileira para o 

capitalismo é saturada pela herança conservadora e autoritária das elites dominantes que 

se apropriam do poder do Estado. Desse modo, as características do poder dominante na 

sociedade brasileira, marcam as instituições, o Estado e o modo de regulação entre as 

classes. Formas históricas de uma cultura política que incidirá sobre as formas de 

enfrentamento da questão social, portanto, sobre o desenvolvimento das políticas sociais 

brasileiras e sobre a luta de classes. 

 

2.2 QUESTÃO SOCIAL, SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICAS SOCIAIS NO 

BRASIL. 

 

 Iamamoto e Carvalho, (1982) indicam que a identificação da questão social no 

Brasil, como contradição entre classes antagônicas, se dá num complexo processo social 

que envolve múltiplas determinações, com destaque para o contingente de escravos 

libertos que terão muita dificuldade de inserção no mercado, industrial e urbano, que 

estava em formação, tornando-os, muitas vezes, um segmento descartável. 

 Há também os processos de imigração incentivados pelo Estado. A importação 

de mão de obra da Europa para a indústria nascente, visava suprir a necessidade do 

capital de encontrar força de trabalho qualificada para mover a incipiente, porém 

potencial, indústria nacional, e atender a perspectiva racista do eugenismo. Segundo 

análises de Ianni, (1996) a formação do Brasil como nação na perspectiva dominante, 

carecia de um “branqueamento” de suas matrizes, uma vez que a mestiçagem ocorrida 

desde a colonização, afastava a população brasileira dos paradigmas internacionais 

exigidos pelos europeus e americanos, segundo os quais a nação para alcançar 

determinados níveis de desenvolvimento precisava cultivar a brancura dos seus cidadãos. 

 Assim, formaram-se nos centros urbanos, contingentes de trabalhadores em 

busca de melhores condições de vida e trabalho, que até aproximadamente o final dos 

anos 1920 sofrem as consequências da repressão e violência por parte do Estado no 

enfrentamento da desigualdade social, transmutando a questão social em caso de polícia. 

 O desenvolvimento do proletariado, cria as condições para a construção da 

solidariedade de classe nos centros urbano-industriais, contribuindo para isso a  
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presença dos trabalhadores europeus na composição do proletariado, pois estes traziam 

consigo a cultura da organização sindical e das reivindicações, imprimindo uma nova 

dinâmica nas formas de luta da classe trabalhadora frente ao Estado em face das 

péssimas condições de vida e trabalho a que estavam submetidos. Este processo é 

reconhecido pela classe dominante e pelo Estado como possíveis ameaças a acumulação 

do capital, interferindo, portanto, nas respostas dadas à questão social. 

“Ao mesmo tempo, a “questão social” deixa de ser apenas contradição entre 

abençoados e desabençoados [...], para constituir-se, essencialmente, na 

contradição antagônica entre burguesia e proletariado, independentemente do 

pleno amadurecimento das condições necessárias à sua superação. A nova 

qualidade que assume a questão social nos grandes centros urbano-industriais, 

deriva, assim, do crescimento numérico do proletariado, da solidificação dos 

laços de solidariedade política e ideológica que perpassam seu conjunto, base 

para construção e para a possibilidade objetiva e subjetiva de um projeto 

alternativo à dominação burguesa”. (Iamamoto e Carvalho, 1982, p 126-127). 

 No que se refere às primeiras formulações das políticas sociais no Brasil, 

Behring e Boschetti, (2008:79) afirmam que até 1887, não há registro de qualquer 

legislação social e que em 1898 cria-se uma caixa de socorro para a burocracia pública, 

o que inaugura a dinâmica “categorial” da proteção social brasileira até os anos 60 do 

século XX. A partir daí, algumas categorias profissionais conquistam individualmente e 

em momentos distintos alguns direitos, caracterizando a heterogeneidade da identidade 

de classe neste período. As autoras afirmam ainda que, em 1891, é criada a primeira 

legislação que regulamenta o trabalho infantil, mas que jamais foi cumprida. O não 

cumprimento das leis no Brasil é outra marca da cultura política herdada do período 

colonial. 

 A formação dos primeiros sindicatos no Brasil data de 1903, com agricultores e 

trabalhadores das indústrias rurais. Em 1907, os trabalhadores urbanos se sindicalizam, 

pois neste ano é legalizado o direito de organização sindical, processo que tem como 

atores os imigrantes europeus, que chegam trazendo em suas bagagens a tradição da 

prática política e da militância, em partidos comunistas e no anarquismo, o que causa 

uma mudança na correlação de forças atuantes neste cenário, garantindo a realização 

das primeiras greves. 

 Neste período assegurou-se na legislação que a jornada de trabalho fosse 

reduzida a 12 horas diárias o que não se efetivou na prática, as autoras esclarecem que 

mesmo a regulamentação dos acidentes de trabalho se deram na perspectiva da 
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responsabilização individual do trabalhador e não devido às condições concretas de 

trabalho existentes na época. 

 Até este momento, a economia nacional estava ancorada na monocultura do café, 

responsável por 70% do PIB nacional, algumas categorias profissionais estratégicas à 

manutenção desta indústria, como ferroviários e marítimos, são atendidos em algumas 

de suas revindicações, um marco neste processo foi a instituição da obrigatoriedade da 

criação das CAPs – Caixas de Aposentadoria e Pensão - e os direitos trabalhistas 

começam a ser reconhecidos para estas categorias que atuavam diretamente na produção 

e circulação das mercadorias. A previdência social brasileira tem sua origem nas CAPs e 

nas IAPs – Institutos de Aposentadorias e Pensão. Em 1927, o Código de Menores é 

aprovado sendo seu conteúdo inscrito na perspectiva de punição à delinquência juvenil. 

 As políticas sociais no Brasil adquirem no final do século XIX, seus primeiros 

esboços com as medidas relatadas anteriormente, entretanto, não sob a perspectiva de 

direitos o que só se efetivou mais adiante na década de 30, com a organização e 

consolidação da indústria e do movimento operário. 

 Nesse contexto, também havia uma insatisfação do empresariado que não se 

incluía entre os produtores de café, por estarem fora do núcleo duro do poder político. 

Behring e Boschetti, (2008:105), analisam que a crise de 1929 fragiliza os produtores de 

café tendo em vista a quebra nas exportações, oportunidade aproveitada pelas outras 

oligarquias para reverter a correlação de forças e diversificar a economia. 

 Vargas ascende ao poder através de apoio destas oligarquias, além de outros 

setores como os industriais, alguns setores militares e bases sociais mais populares, o 

que possibilitou modificações expressivas na economia e na política brasileira. Estes 

novos sujeitos que passam a atuar na cena política entram na disputa pela hegemonia e 

também pela direção do processo de modernização que se iniciava. 

 Esta modernização conservadora 11  objetivava impulsionar a economia e 

regulamentar o trabalho, além de modificar as estratégias de enfrentamento da questão 

social, que até este momento era tratada apenas como caso de polícia. Em 1930, é criado 

o Ministério do Trabalho e, em 1932, a Carteira de Trabalho que dava aos seus 

portadores alguns direitos. A regulamentação do trabalho no Brasil busca, entre os 

                                                 
11

 NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2008, (cap.2. pag.: 126 - 127). 
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objetivos, transformar a luta de classes em colaboração de classes, além de promover o 

desenvolvimento do Estado Social sem abrir mão das características peculiares à 

formação sócio histórica do Brasil, sem que isto representasse a perspectiva de 

universalização. 

 Iamamoto e Carvalho, (1982) apresentam as protoformas12 do Serviço Social 

como sendo uma reação da Igreja no enfrentamento da questão social no pós-primeira 

guerra, quando o proletariado assume o protagonismo na luta por direitos. Do 

movimento católico leigo nasce a Ação Social e o Serviço Social surge ancorado na 

doutrina social da Igreja. Em 1932, a Ação Social e a Ação Católica, verificam a 

necessidade de tornar mais eficientes as ações das trabalhadoras sociais da filantropia, 

cujos fundamentos teóricos estão contidos na teoria social da Igreja, cria-se então o 

CEAS – Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo, onde é ministrado o Curso 

Intensivo de Formação Social para Moças, tendo como um de seus objetivos afastar o 

proletariado das influências subversivas. 

 Em 1935, é criado o Departamento de Assistência Social do Estado, cuja 

finalidade era a estruturação dos Serviços Sociais de Menores, Desvalidos, 

Trabalhadores e Egressos de reformatórios, penitenciárias e hospitais e da Consultoria 

Jurídica do Serviço Social. Deste momento em diante, o Serviço Social encontra nas 

repostas formuladas pelas classes dominantes e pelo Estado às expressões da questão 

social sua base de legitimidade social, dinamizando a sua inserção na divisão social e 

técnica do trabalho. 

 Assim, 

“A especificidade maior que reveste o Serviço Social desde sua implantação 

não está, no entanto, no âmbito das características que mais o marcam. 

Historicamente se localiza na demanda social que legitima o empreendimento. 

Se as leis sociais são em última instância, resultantes da pressão do 

proletariado pelo reconhecimento de sua cidadania social, o Serviço Social se 

origina de uma demanda diametralmente oposta. [...] Sua especificidade 

maior está, pois, na ausência quase total de uma demanda a partir das classes 

e grupos a que se destina prioritariamente”. (1982, p.127) 

 Em 1942 é criada a LBA - Legião Brasileira de Assistência - centralizando assim 

a política de assistência no âmbito federal, coordenada pela Sra. Darci Vargas, revelando 

aí os traços de tutela, favor e clientelismo na relação entre o Estado e as classes sociais, 
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 Para uma apreensão mais qualificada das Protoformas do Serviço Social consultar IAMAMOTO & 

CARVALHO, 1982 CAP.: II – Protoformas do Serviço Social, pág.:165 - 234. 
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transfigurado pelo primeiro damismo, marca que irá persistir na gestão da assistência 

até os nossos dias. Em 1943 é criada a CLT – Consolidação das Leis Trabalho, que 

atrelava a organização sindical ao Ministério do Trabalho. 

          Desse modo, o governo federal passou a forçar o processo de sindicalização 

operária, a partir da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mesmo 

que de forma diferenciada, os sindicatos patronais também não escaparam aos efeitos da 

sindicalização obrigatória, tutelada pelo Estado. 

             Nesse contexto se configura o projeto de modernização conservadora, que tem 

início com a ditadura Vargas, que tornou a industrialização e o crescimento urbano, pro-

cessos irreversíveis, integrando as diversas regiões do país, pelos meios de transporte e 

de comunicação. Este processo forçado de modernização, se desenvolve, reproduzindo 

todas as características conservadoras próprias do autoritarismo, a serviço das elites 

tanto velhas como novas, em detrimento das necessidades da população urbana e rural. 

            Através de uma política econômica de industrialização pesada, o Estado 

pretendia criar condições para que o empresariado brasileiro investisse no setor 

industrial de bens de consumo. Já na década de 50, em decorrência deste processo, 

ocorre uma grande entrada de indústrias estrangeiras no Brasil. Em 1955 é elaborado o 

“Plano de Metas”. Este período, conhecido como “desenvolvimentista”, acelerou a 

economia e acirrou a luta de classes, devido ao crescimento do proletariado tanto 

numericamente quanto pela ampliação da consciência política, ocorrendo no mesmo 

período, a insatisfação camponesa, por conta da concentração da propriedade privada 

das terras. Behring e Boschetti (2008, 110) afirmam que neste período a Política Social 

teve: 

“sua expansão [...] lenta e seletiva, marcada por alguns aperfeiçoamentos 

institucionais, a exemplo da separação entre os Ministérios da saúde e 

educação em 1953 e da criação de novos IAPs. A disputa de projetos 

implicou uma certa paralisia no campo da política social no contexto da 

ordem democrática limitada (Santos, 1987), tanto que propostas que já 

estavam em pauta desde o final da ditadura Vargas, a exemplo da lei Orgânica 

da Previdência Social (LOPS) e da Previdência Rural, só foram aprovadas no 

congresso em 1960 e 1963 respectivamente. A instabilidade institucional do 

período [...] dificultou o consenso em torno de um projeto nacional em que se 

incluía  o desenho da política social. Assim, esse período ficou marcado pela 

expansão lenta dos direitos, que se mantiveram ainda no formato 

corporativista e fragmentado da era Vargas”   
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Este processo de modernização conservadora será aprofundado com a ditadura civil-

militar instaurada no Brasil em 1964, imprimindo nova dinâmica ao processo de 

conformação das políticas sociais. 

             Ao tratar das principais características das Políticas Sociais do período que se 

estende da ditadura civil-militar à redemocratização (iniciado em finais da década de 

70), Behring e Boschetti (2008, 134), afirmam haver um descompasso entre o tempo 

histórico brasileiro e os processos internacionais, pois no plano internacional já se 

processava uma reação burguesa às conquistas dos trabalhadores no âmbito da 

experiência do estado de Bem-Estar Social. 

 O chamado “Milagre Brasileiro” expande o crescimento da indústria de forma 

mais agressiva, fomentando os desejos de consumo do operariado. As necessidades de 

manutenção de padrões de consumo que acompanhavam esse modelo de crescimento 

econômico, de reprodução da força de trabalho e de legitimação ideológica da sociedade 

de consumo, determinavam a ampliação das políticas sociais nesse período. Nesse 

contexto, as políticas sociais são centralizadas, assumem características conservadoras e 

tecnocráticas, articulando as noções de assistência e segurança nacional, o que gera um 

processo contraditório no qual se ampliam Políticas Sociais e violam-se os direitos civis 

e políticos. Esta amputação do desenvolvimento político da sociedade é forçadamente 

cicatrizada pelo cimento da ampliação das Políticas Sociais, marcando profundamente o 

modo como os trabalhadores se relacionam com o Estado no trato da Política Social. 

Assim, o que marcou a Política Social no período da ditadura civil-militar, foi a busca 

da legitimidade do sistema através da unificação, uniformização e centralização dessas 

políticas, com destaque para a Previdência Social no INPS – Instituto Nacional de Pre-

vidência Social, sua extensão a segmentos dos trabalhadores até então não contempla-

dos, como domésticas, jogadores de futebol, autônomos e ambulantes, alcançando tam-

bém os trabalhadores rurais através do FUNRURAL - Fundo de Assistência e Previdên-

cia do Trabalhador Rural 

. Foi criado o Ministério da Previdência e Assistência, a Fundação Nacional para 

o Bem Estar do Menor (com perspectiva de atuação claramente de caráter punitivo), a 

Central de Medicamentos e a DATAPREV - Empresa de Processamento de Dados da 

Previdência Social.  Este complexo veio a transformar-se no Sistema Nacional de 

Assistência e Previdência, após uma reforma administrativa, incorporando o Instituto 
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Nacional de Previdência Social, o Instituto Nacional de Administração da Previdência 

Social. Impõe-se um forte processo de medicamentalização da saúde como incentivo à 

indústria farmacêutica e à mercantilização da saúde. 

É preciso mencionar ainda a criação do BNH - Banco Nacional de Habitação, 

que impulsiona o crescimento do setor de constrição civil, processo de crescimento 

marcado pela ausência de controle social sobre os gastos públicos, sem transparência na 

contratação (licitação) e nas prioridades de investimento do setor, na medida em que os 

programas de financiamento beneficiam a classe média. Neste período, a lógica de 

mercado é incorporada pela saúde, previdência e educação, o que Vianna (1998) chama 

de Americanização perversa da Seguridade Social que se estende a outros setores. 

 Em 1974 a modernização conservadora dá seus primeiros sinais de esgotamento 

devido aos impactos da crise internacional, este período é marcado por um processo de 

transição da ditadura chamado de distensão lenta e gradual para a democracia, com 

características conservadoras e operadas pelo alto, deixando transparecer que os frutos 

da modernização conservadora não seriam redistribuídos como havia sido prometido. 

A década de 1980, que representou ganhos políticos (devido à retomada do 

Estado Democrático de Direito, possibilitado pelas mudanças estruturais engendradas 

pela industrialização e urbanização, mudanças que criaram condições substantivas para 

organização da classe trabalhadora) ficou também conhecida como “década perdida” 

para a esfera econômica devido à crise, que no Brasil se expressou através do processo 

inflacionário, apresentando taxas de juros que chegaram a 217% em 1985. 

A dívida do setor privado aumenta expressivamente, e por pressão do FMI foi 

socializada e Estatizada, imprimindo contradição entre receitas de exportação para o 

setor privado e endividamento do setor público, resultando em: crise para os serviços 

sociais públicos, aumento da demanda das elites contra a expansão dos direitos, 

desemprego massivo, e informalização da economia. 

 Nesse contexto de crise, marcado pelos horizontes de um colapso financeiro 

internacional, abre-se espaço para os discursos sobre a necessidade dos planos de ajuste 

e estabilização para toda a América Latina. A transformação produtiva, concentra seus 

benefícios nos países de capitalismo central, enquanto esta dívida é assumida pelo 

Estado, que se expressa como crise financeira, o que impacta diretamente o 

financiamento das Políticas Sociais. 

Portanto, elementos da agenda neoliberal rebatem no processo constituinte, 

configurando um cenário de disputa pela hegemonia na sua condução.  Como saldo 
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desse processo, destacam-se os avanços na direção dos direitos sociais, principalmente 

para a Seguridade Social, com princípios de universalização, responsabilidade pública e 

gestão democrática, além dos direitos humanos e políticos, mas mantendo traços 

conservadores como a carência de legislação complementar, a militarização do poder e a 

derrota das emendas sobre reforma agrária, que é uma reivindicação histórica dos 

trabalhadores. 

 A previdência para os trabalhadores rurais se amplia para um salário mínimo, e é 

criado o BPC - Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social, e ainda no 

transcurso deste processo, elabora-se o estatuto dos municípios como entes federativos e 

autônomos, os conselhos paritários de políticas e de direitos, além de um ciclo 

orçamentário que comportava a seguridade social. 

 No que diz respeito à saúde, o movimento de reforma sanitária das décadas de 

70/80 se consolida na VIII Conferência Nacional de Saúde, e tem grande influência 

sobre o texto constitucional, assegurando universalidade no atendimento pela 

consolidação do SUS. 

 A Previdência consolida alguns ganhos que se expressam na licença maternidade 

de 120 dias, incluindo as trabalhadoras rurais e as empregadas domésticas, a pensão 

para maridos e companheiros, a redução do limite de idade para fins de aposentadoria, 

em 60 anos para homens e 55 para mulheres, e o atrelamento dos benefícios 

previdenciários ao salário mínimo. 

 A atuação de movimentos sociais em defesa dos direitos da criança e dos 

adolescentes garante a inscrição da perspectiva da criança como prioridade absoluta e a 

inimputabilidade penal abaixo de 18 anos, resultando posteriormente na elaboração do 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Nos anos 1990, FHC - Fernando Henrique Cardoso, midiatiza a campanha em 

torno de reformas, claramente de cunho neoliberal. Os problemas no âmbito do Estado 

eram apontados como causas centrais da profunda crise econômica e social, o que justi-

ficaria a agenda de contrarreforma do Estado, formulada especialmente no P-

DRE/MARE (Plano Diretor de Reforma do Estado/Ministério da Administração e da 

Reforma do Estado), de 1995. Essa agenda dá ênfase às privatizações na Saúde e na 

Previdência Social, desprezando as conquistas de 1988, afetando o financiamento e a 

cobertura da seguridade social.   
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Behring e Boschetti (2008) afirmam que, 

“No Brasil, do ponto de vista da reforma democrática anunciada na 

constituição de 1988, em alguns aspectos embebida da estratégia social-

democrata e do espírito welfareano – em especial no capítulo da ordem social 

-, pode-se falar de uma contra-reforma em curso entre nós, solapando a 

possibilidade política, ainda que limitada, de reformas mais profundas no país, 

que muito possivelmente poderiam ultrapassar os próprios limites da social-

democracia, realizando tarefas democrático-burguesas inacabadas em 

combinação com outras de natureza socialista”. (2008, p.150). 
 

 Houve o desmonte e a destruição de direitos, recentemente reconhecidos na carta 

constitucional, numa espécie de reformatação do Estado brasileiro para a adaptação 

passiva à lógica do capital, lógica sustentada pela mídia na divulgação de ideias de 

satanização do público e sacralização do mercado, contribuindo para a criação de 

subjetividades antipúblicas e antiestatais. 

 Parcela significativa do patrimônio público é entregue ao capital estrangeiro, 

bem como é assegurada a não obrigatoriedade das empresas privatizadas de comprarem 

insumos no Brasil, o que levou ao desmonte de parcela significativa do parque 

industrial nacional e a uma enorme remessa de dinheiro para o exterior, gerando 

desemprego e desequilíbrio da balança comercial, negando assim as promessas 

anunciadas como ganhos da contrarreforma. 

          As estratégias de extração de super-lucros, incluem as tendências de contração 

dos encargos sociais e previdenciários, através da supercapitalização, com a 

privatização explícita ou induzida de setores de utilidade pública, em que se incluem 

saúde, educação e previdência. Configurando um ambiente ideológico individualista, 

consumista e hedonista ao extremo. Neste contexto, as forças de resistência se 

encontram fragmentadas, em função do desemprego, da precarização e flexibilização 

das relações de trabalho e dos direitos, particularmente no interior do movimento dos 

trabalhadores. 

 Com o argumento da crise fiscal do Estado, a tendência geral tem sido a de 

restrição e redução de direitos em ações pontuais e compensatórias, direcionadas para os 

efeitos mais perversos da crise. Prevalece o já referido trinômio articulado do ideário 

neoliberal para as políticas sociais, qual seja: a privatização, a focalização e a 

descentralização. Esta última estabelecida não como compartilhamento de poder entre 

as esferas públicas, mas como mera transferência de responsabilidades para entes da 

federação ou para instituições privadas e novas modalidades jurídico-institucionais 

correlatas. 
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 A uniformização da privatização no campo das políticas sociais públicas compõe 

um movimento de transferência de patrimônio, caracterizando o processo mais profundo 

da supercapitalização. A tendência é de privatizar os programas de previdência e saúde e 

ampliar os programas assistenciais, em sincronia com as mudanças no mundo do 

trabalho, e com as propostas de redirecionamento da intervenção social do Estado 

(Soares, 2010). 

O sistema de seguridade social anunciado na carta constitucional, a partir das 

lutas dos movimentos sociais no interior do processo constituinte, é incapaz de conter a 

americanização, com o sistema público se “especializando cada vez mais no (mau) 

atendimento dos muito pobres”, no mesmo passo em que “o mercado de serviços 

médicos, assim como o de previdência, conquista adeptos entre a classe média e 

operariado” (Vianna, 1998:151). 

 As reformas da previdência ocorridas entre 1998 a 2003, introduziram critérios 

que focalizaram e restringiram ainda mais os direitos da população contribuinte, 

reduziram o valor de benefícios, limitaram alguns benefícios como o salário família e o 

auxílio reclusão, provocaram a ampliação do tempo de permanência no mercado de 

trabalho e não incorporaram os trabalhadores pobres inseridos em relações informais, 

que totalizavam aproximadamente 40,6 milhões. A saúde pública padece da falta de 

recursos, o que se evidencia nas longas filas, na demora dos atendimentos, na falta de 

medicamentos e na redução de leitos. 

 A Assistência Social é a política que mais vem sofrendo para se materializar 

como política pública e para superar algumas características históricas como a 

morosidade na sua regulamentação como direito, pela manutenção e mesmo reforço de 

caráter filantrópico, com forte presença de entidades privadas na condução de diversos 

serviços, sobretudo os dirigidos às pessoas idosas e com deficiência. O SUAS - Sistema 

Único de Assistência Social, se propõe a alterar este quadro, traz avanços que precisam 

ser reconhecidos a exemplo da concretização do sistema descentralizado e participativo 

que considera a dimensão territorial e fortalece as proposições da LOAS - Lei Orgânica 

de Assistência Social, quanto à articulação entre planos, fundos e conselhos. 

           Tais orientações enfatizam o mercado, via planos privados de saúde e previdência, 

ou transferem a responsabilidade do Estado para a sociedade sob justificativa do volun-

tariado, da solidariedade e da cooperação, o que explica o retorno à família e às organi-

zações sem fins lucrativos, o chamado terceiro setor, como agente do bem estar, substi-
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tuindo a política pública. Este retrocesso histórico, Yazbek (1995), denomina como refi-

lantropização das políticas sociais, descentralização destrutiva e reforço dos esquemas 

tradicionais de poder, como as práticas de clientelismo e favor. Não ocorreu a efetivação 

de um Ministério da Seguridade Social, conforme esperado, e as políticas de saúde, pre-

vidência e assistência social seguem geridas por ministérios e orçamentos específicos, 

sem a necessária e devida articulação entre eles. Cada uma das políticas possui seus 

fundos orçamentários próprios, conselhos e conferências também específicos. 

            A carga tributária brasileira, encontra-se hoje em torno de 37% do PIB enquanto 

em 1994 representava 29%, mas esses recursos permanecem extremamente 

concentrados e centralizados, contrariando a orientação constitucional da 

descentralização. 

 Os impostos e contribuições terminam por incidir sobre os trabalhadores, a 

tributação não promove a redistribuição de renda e riqueza, ao contrário, a tributação 

sobre o patrimônio é insignificante, não chegando a 3% do PIB. Os trabalhadores 

assalariados pagam em tributos diretos proporcionalmente o dobro do que pagam os 

empregadores. 

 O aumento da arrecadação tributária, contudo, não reverteu em aumento 

significativo de recursos para a política social de modo geral e para a seguridade social 

especificamente. São apropriados anualmente pelo governo federal por meio da DRU - 

Desvinculação de Receitas da União, com vistas à composição do superávit primário e 

pagamento de juros da dívida. Esse mecanismo de manipulação orçamentária, que 

transfere recursos do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal, tem 

efeito nefasto, pois permite a transferência de recursos públicos crescentes para o 

mercado financeiro, por meio do pagamento de serviços da dívida pública, no período 

de 2002 a 2004 foram desviados 45.2. bilhões. 

          Os elementos acima apresentados, embora não esgotem a complexidade do 

processo, visam indicar as particularidades na sociedade brasileira da formação do 

proletariado, da emergência da questão social e das respostas formuladas pelo Estado e 

pelas classes dominantes para o seu enfrentamento. Destacando, nesse processo, traços 

da herança conservadora de nossa cultura política. Além disso, importa destacar que 

esses traços estão presentes nos espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social, uma vez 

que há uma relação estrutural entre questão social, serviço social e políticas sociais.  
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Estas particularidades demonstram que as políticas sociais e os direitos sociais no Brasil 

foram instituídos numa relação vertical. Do mesmo modo, o panorama traçado até aqui 

visa, sobretudo, assegurar a apropriação das determinações que incidem sobre as formas 

de poder e de regulação do Estado na sua esfera municipal, em de Rio das Ostras, 

análise que pretendemos desenvolver no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

 

2. RIO DAS OSTRAS E OS ROYALTIES, DECIFRA-ME OU TE 

DEVORO 

 

 Em nossa tentativa de construir o movimento de distanciamento e aproximação, 

para desvendar os meandros mais imperceptíveis do objeto em questão (as relações de 

poder entre os atores na cena municipal), utilizaremos a pesquisa de Cruz (2003), pois 

na nossa avaliação a mesma apresenta elementos importantes sobre a organização das 

forças econômicas e políticas da região, que permitem uma aproximação com as 

características da cultura política nacional, tratada por nós a partir da discussão de 

Fernandes (1975). Na mesma direção, recorremos às análises de Pizzol e Ferraz (2010) 

que, a partir de dados comparativos dos cinco municípios da região que recebem os 

maiores volumes no repasse dos Royalties, apontam para a existência de um paradoxo 

entre a riqueza do petróleo e a persistência de desigualdades sociais.   

 

 

3.1 O PODER NOS “EMIRADOS NORTE FLUMINENSE”  

 

  Alguns aspectos da pesquisa de Cruz indicam claramente interesses que 

se organizaram em torno de um projeto das elites dominantes da região. Sua análise 

afirma que: 

“A partir da década de 70 do século XX, a mesorregião Norte Fluminense - 

NF, no norte do estado do Rio de Janeiro, sofreu a intervenção de dois 

grandes projetos econômicos nacionais – a implantação do Proálcool e a 

extração do petróleo da Bacia de Campos, que injetaram elevados recursos 

em dinheiro e capital fixo na região. No entanto, ao final do século, o NF 

praticamente desapareceu do mapa da produção sucroalcooleira brasileira, e, 

apesar de participar com cerca de 80% da produção nacional de petróleo e de 

seus municípios usufruírem das rendas petrolíferas – royalties e participações 

especiais – a região se destaca pelos elevados índices de indigência, pobreza, 

desigualdade social, desemprego e subemprego. [...] processo pelo qual as 

elites regionais se apropriaram, de forma corporativa, restrita, dos recursos 

dos projetos nacionais implantados na região, no período, através da 

utilização do regionalismo, que fechou o território, obtendo o monopólio dos 

mecanismos de exercício da representação política regional e da articulação 

das escalas de poder. [...] O estudo permite concluir que o processo 

profundamente restrito, autoritário e excludente, de apropriação e utilização 

dos recursos aportados ao território do NF, por grandes projetos nacionais, 

comandado pelas elites agropecuárias e agroindustriais, expresso num 

regionalismo de caráter conservador, responde pelos mecanismos de 

produção e reprodução das desigualdades, da pobreza e da exclusão sociais 
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no NF, tendendo a se reproduzir nas novas elites regionais de administradores 

municipais que gerem as rendas petrolíferas”(2003:3). 
 

 O estudo de Cruz aponta para uma alternância do poder político entre as elites 

regionais detentoras do poder econômico, inicialmente vinculadas à agropecuária e 

agroindústria, e posteriormente vinculadas à administração desses municípios. Nas 

análises do autor, com a qual concordamos, a manutenção desse poder se dá pelo caráter 

conservador e autoritário de um projeto de âmbito nacional que integra os interesses 

regionais, marcando suas profundas desigualdades e pobreza.  Essas características 

regionais de apropriação do poder econômico e político expressam a mesma lógica que 

discutimos anteriormente sobre a cultura política dominante em nosso país.             

 Na mesma direção apontada por Fernandes, o autor identifica traços dessa 

herança conservadora em todo o Estado do Rio de Janeiro, 

“[...] essa herança político-administrativa e econômica possui uma 

contrapartida na forma como o poder se estrutura e se reproduz 

historicamente no Rio de Janeiro. O Estado do RJ se caracteriza pela 

reiteração de práticas políticas, tais como considerar e transformar a 

sociedade em cliente do Governo; de práticas autoritárias desse mesmo 

Estado, com uma casta de funcionários públicos e políticos que se sustenta na 

troca de favores, na centralização das verbas públicas e da máquina 

administrativa; de práticas oligárquicas, com peso nas oligarquias rurais, que 

praticam o criar dificuldades para vender facilidades, de reproduzir carências 

para manipular provimento; de caracterizar a ação pública como doação 

personalista; e de ações pontuais, superficiais, temporárias, assistencialistas, 

em lugar de políticas públicas”. (Idem, p. 70). 
 

 Os elementos apresentados por Cruz (2003), em relação ao Estado do Rio de 

Janeiro e à região Norte Fluminense, permitem situar o município de Rio das Ostras nas 

particularidades da cultura regional e das estruturas de poder. 

 A história oficial aponta que “Rio das Ostras teve sua expansão turística e a 

construção da Rodovia Amaral Peixoto, na década de 50, o que definitivamente 

contribuiu para o desenvolvimento da cidade que se transformou no valioso município 

de hoje
13

”. No entanto, essa forma de apresentação da história local, não permite aos 

leitores, identificar o significado real do que se autodenomina “valioso” e nem o 

processo que marca o chamado desenvolvimento, uma vez que os royalties começaram 

a ser pagos às Prefeituras da região em maio de 1987. 

            A autonomia político-administrativa dos municípios da região, decorre do pacto 

municipalista previsto na Constituição de 1988.  No caso dos polos de Campos e Macaé 

o maior fracionamento relativo se deu justamente próximo ao município de Macaé, na 

                                                 
13

 Informação disponível no Portal da prefeitura de R.O. 
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década de 90, como expressão da disputa pelo controle de parcelas dos benefícios 

diretos do petróleo pelas municipalidades. Cruz, (2003), afirma que: 

“o ingresso de royalties, mais forte nos municípios do entorno de Campos e 

Macaé, foram estimuladores da constituição de novas unidades político-

administrativas locais, novas unidades arrecadadoras e gestoras da nova fonte 

estratégica de recursos, agora em mãos das Prefeituras”. 
 

             A emancipação político-administrativa de Rio das Ostras ocorreu em 10 de abril 

de 1992. Desde então, seu crescimento econômico
14

 é considerado o maior do interior 

do Estado, cerca de 10% ao ano, distribuído em uma área territorial de 229 Km² de 

extensão, com mais de 95% da população na zona urbana, entretanto, para Pizzol e 

Ferraz, a partir da análise comparativa dos recursos advindos dos royalties e os índices 

de desenvolvimento humano afirmam que, 

“apesar do enorme potencial de investimento proporcionado pelos royalties, 

nota-se nesses municípios inúmeros problemas: crescimento populacional 

acelerado, imigração desordenada, falta de planejamento urbano, favelização, 

elevação do custo de vida e condições precárias de educação, saúde, moradia, 

saneamento e pavimentação”. (2010, p.2) 
 

 Os autores, no estudo dos cinco municípios, sustentam que, “com o início das 

atividades petrolíferas e o consequente desenvolvimento das atividades de turismo, Rio 

das Ostras também tem apresentado elevado índice de favelização: em 2000, eram 

21.237 moradores em favelas para 36.161 habitantes” (IBGE, 2000, apud Pizzol e 

Ferraz), neste mesmo ano o censo indicava a taxa de 15% de desemprego. Esses índices 

estão defasados, na medida em que não temos dados oficiais depois dessa data se 

pensamos os altos índices de crescimento do município. Em Cruz, (2003), encontramos 

os elementos apresentados a seguir, que indicam que houve de fato uma grande 

expansão na indústria e no comércio locais, 

“Apesar da logística do complexo petrolífero estar concentrada em Macaé, a 

mão de obra provém, majoritariamente de Campos, que possuía, quando da 

instalação do complexo, escolas técnicas federais, estadual, além das 

instituições do Sistema “S”. Uma parte vem de Macaé e outra de várias partes 

do país, principalmente a mais especializada. O boom do emprego no setor, 

na década de 80, começou com o emprego direto na Petrobrás e terminou, da 

segunda metade da década 80 para o início da década de 90, com um 

processo de reestruturação e modernização tecnológica na Petrobrás, que 

ampliou a terceirização e a subcontratação de força de trabalho, cada vez 

mais acentuadas, e a redução do emprego direto na Petrobrás, a partir de 

então. O alto custo dos terrenos e aluguéis em Macaé faz com que, até hoje, 

grande parte da mão de obra de nível técnico resida em Campos e outros 

municípios vizinhos de Macaé”. (p.254) 
 

            Pizzol e Ferraz (2010), indicam que com o fim da subvenção estatal ao 

                                                 
14

 Qual o significado social do modelo de desenvolvimento no município e na região para o qual são 

direcionados os recursos Royaltianos? 
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Proálcool e a liberação de preços da cana-de-açúcar e do álcool, no início da década de 

1990, acirrou-se a concorrência com o petróleo, levando ao fechamento de usinas e 

ocasionando o aumento do desemprego o que agrava as desigualdades e intensifica o 

êxodo rural. Sem alternativa e diante do anúncio de prosperidade (a maior cidade do 

Estado) estes trabalhadores rurais migraram em busca de trabalho no setor petrolífero 

que, altamente seletivo e restrito em face das exigências de qualificação do setor, não 

absorve essa mão-de-obra, constituindo a população sobrante tão necessária ao 

funcionamento do sistema.             

            Os índices de crescimento da população, quase sempre vem acompanhados da 

ideia de crescimento econômico. No entanto, apesar de os indicadores oficiais (inclusive 

utilizados eleitoreiramente pelas elites que se revezam no bloco do poder local) como os 

da FIRJAN - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, IDH - Índice de 

Desenvolvimento Humano, PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, demonstrarem o vertiginoso desempenho econômico do município, 

não demonstram ou não publicizam, a ocorrência do processo de empobrecimento e 

favelização que é indubitável para os novos e antigos moradores, principalmente para os 

segmentos mais empobrecidos da classe trabalhadora que, por vários processos de 

aprofundamento da desigualdade, tornam-se descartáveis para os muitos postos de 

trabalho vagos na indústria petrolífera.   

            Do ponto de vista de nosso estudo, interessa problematizar que os índices e 

indicadores utilizados, tanto pelas entidades acima indicadas quanto pelos gestores, não 

são capazes de revelar se estas riquezas tem se transformado em desenvolvimento social, 

se estes recursos tem sido direcionados segundo as prioridades de atendimento das 

necessidades das populações locais, se o chamado “desenvolvimento” tem sido 

planejado com base nos princípios de preservação do meio ambiente, este último 

considerado um patrimônio coletivo. 

 Quanto à finitude do petróleo, “O tema é controverso e acirra a discussão entre 

escolas de pensamento, umas otimistas, outras pessimistas. Mesmo estudos mais 

generosos estimam que as reservas de petróleo não duram mais que 100 anos”, (Pizzol e 

Ferraz, 2010, p.4), além do que o Banco Mundial (2001c apud Pizzol e Ferraz, 2010) 

indica ser “a disponibilidade das rendas do petróleo [...] tanto uma oportunidade quanto 

um problema [...] destaca a emergência em se encontrar soluções para [...] a fiscalização 

no que tange ao cumprimento das Leis e à correta gestão pública das rendas oriundas do 

petróleo”. 



52 
 

            Mas como gerir corretamente tais recursos se, 

 
“Com a Lei n° 9.478/1997 (BRASIL, 1997), apenas a parcela paga à União 

teve a destinação definida. Essa Lei não faz referência ao destino que estados 

e municípios devem dar aos royalties, onde “o silêncio da Lei do Petróleo 

acaba por deixar ao livre-arbítrio do gestor a decisão de escolher o destino a 

ser dado aos recursos”. (Santos, 2004, p. 9 apud Pizzol e Ferraz, 2010, p. 5). 
 

 Ainda que pese a previsão de fiscalização, 

 
“[...] que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU) fiscalizar a 

aplicação dos royalties, por meio de inspeções e auditorias, que podem se dar 

com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados (TCU, 1995); (TCU, 

2004), podendo ser aplicadas sanções aos gestores, nos casos de 

irregularidade”. (Pizzol e Fernandes p.5). 
 

 

            Desta forma, 

“fica patente que a atividade petrolífera tem contribuído para alterar a 

dinâmica de crescimento dos municípios pesquisados, sem deixar de 

considerar outros fatores, como o desaquecimento de atividades que 

historicamente constituíram a base econômica da região (agricultura, olaria 

etc.), além do capital privado ali investido”. (p.7). 
 

No caso de Rio das Ostras a colônia de pescadores sofre com a instalação de grandes 

supermercados, que trazem de fora da região, o pescado mais barato, alterando a 

comercialização do pescado local. “As desigualdades são visíveis
15

 e se refletem na 

heterogeneidade da paisagem urbana, onde sofisticadas construções contrastam com 

favelas e domicílios desprovidos de qualquer tipo de estrutura” afirmam Pizzol e Ferraz, 

(2010, p.7). 

 

3.2 EXPRESSÕES PARTICULARES DOS IMPACTOS DO PODER EM RIO 

DAS OSTRAS 

 

 O coração deste trabalho encontra-se na discussão e análise de relações de 

“poder”.  Como já definimos no início do trabalho, o poder em questão é o que subjuga, 

que subalterniza, que explora o homem no que constitui sua essência. As relações de 

poder e correlações de força, são forças em função das quais atuam os sujeitos na 

sociedade de classes. 

                                                 
15

 No caso de Rio das Ostras, a visibilidade atribuída às desigualdades, toma como observadores do que 

pode ser verificado como visível, os moradores da cidade. Os bairros do município estão distribuídos ao 

longo da rodovia, mas atrás das primeiras quadras nela localizadas, assim os turistas ou transeuntes, 

percebem apenas o que pode ser observado nos bairros da orla ou ao longo da rodovia, paisagens que 

revelam apenas os aspectos do crescimento econômico, mas não a desigualdade entre os bairros do centro 

e da preferia. 
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 É possível identificar as relações de poder quando grandes grupos empresariais 

disputam algum mercado ou querem apropriar-se do seu oponente, o mais poderoso 

compra o menor e o caso é finalizado. Mas como identificar estas relações entre pessoas 

pobres? Mais que isto, como identificar o domínio dos poderosos, os donos do dinheiro, 

se entre ricos e pobres está o Estado? Qual o real papel do Estado nestas relações? 

 Em nossa busca pela essência do signo do poder, entramos pelos recantos mais 

obscuros das relações sociais, a fim de identificar suas manifestações. Rio das Ostras é 

alvo muito mais de apropriação do poder por parte das elites locais do que efetivamente 

um espaço de disputa pelo poder, já que não identificamos nenhuma forma de 

organização política dos trabalhadores que faça frente a essa dominação dos grupos de 

elite.  Cruz (2003) ao inferir que as disputas se acirram quando existem maiores 

recursos, traduz a disputa pelo poder que ocorre em Rios das Ostras, no entanto, apenas 

se considerarmos que tal disputa é interna aos grupos dominantes. Assim, não é possível 

explicar o poder dominante fora da totalidade, caso contrário se revelariam apenas 

algumas de suas inúmeras nuances. Então, elegemos algumas áreas que consideramos 

prioritárias para realização da vida humana, para construir a imagem mais próxima da 

realidade de apropriação do poder, quase autocrático, quanto nos seja possível neste 

trabalho. 

 Quando os sujeitos caminham pela rua, percebem as expressões da questão 

social por todos os lados, sabem que algo está errado, cenas que incomodam, mas se 

não dispõe de elementos teóricos para que a mediação entre o que veem e o que pensam 

ocorra, torna-se difícil uma análise crítica, mas quando se está ciente dos processos 

contraditórios inerentes à sociedade de classes, podem observar, refletir e analisar 

criticamente a realidade que os cerca e os afeta todos os dias, sem que estes processos 

contraditórios pareçam naturais. 

 Assim, abordaremos brevemente aspectos da realidade local que a nosso ver 

contribuem para revelar as manifestações da apropriação dominante do poder e que, 

consequentemente, afetam as condições de democratização do poder: 1) renda; 2) 

habitação; 3) alimentação; 4) saúde; 5) transporte; 6) educação e 7) formação 

profissional. Esta abordagem nos auxiliará na mediação entre as relações de poder e 

correlações de força estabelecidas entre o capital, o Estado, a instituição, o profissional 

e o usuário. 
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1. Renda
16

 

 
“Ó que lance extraordinário: aumentou o meu salário e o custo de vida, 

vário, muito acima do ordinário, por milagre monetário deu um salto 

planetário. Não entendo o noticiário. Sou um simples operário, escravo de 

ponto e horário, sou Caxias voluntário de rendimento precário, nível de vida 

sumário, para não dizer primário, e cerzido vestuário. Não sou nada 

perdulário, muito menos salafrário, é limpo meu prontuário, jamais avancei 

no Erário, não festejo aniversário e em meu sufoco diário de emudecido 

canário, navegante solitário, sob o peso tributário, me falta vocabulário para 

um triste comentário. Mas que lance extraordinário: com o aumento de 

salário, aumentou o meu calvário!”              Carlos Drummond de Andrade 
 

 Qual é o real significado da renda? Alguém sobrevive sem renda? O que é renda 

per capta? Se a renda é per capta, por que o cidadão que entra nesta estatística não pode 

utilizá-la? A renda per capta é de alguém? E você, tem renda? 

 Essas perguntas provocativas, na verdade, visam indicar o grau de manipulação 

ideológica que se faz em torno da imagem de um município rico, de uma cidade que 

tem uma das maiores rendas per capta do país. Segundo o portal da prefeitura de Rio 

das Ostras, “o PIB per capita, para 2007 chegou a R$ 62.270,63. Em 2008, 

R$ 68.154,71, aumentando em 9,45% em relação ao ano anterior e em 2009, 

R$ 46.367,27. As informações sobre a proporção de pobres [...] que contava com até 

meio salário mínimo mensal per capta para sua sobrevivência no ano de 2010, é 15,7% 

da população”. 

 

2. Habitação
17

 

 

 
Não era pra ter favela, fome na periferia No mundo nós somos a sexta maior 

economia Ninguém tem onde morar, não aceito e nem me acostumo 

habitação já foi direito, hoje é sonho de consumo […] Aonde era pra ser 

casa, hoje é de latifundiários que não sabem como é tentar fazer um 

crediário Sempre chega aquela hora em que eu me aborreço quando a moça 

me pede um comprovante de endereço O problema no Brasil vai além da 

habitação o nosso povo sofre com a falta de informação Se o povo entender a 

burguesia e sua má conduta aí, Brasil, tu verás que o filho teu não foge a luta 

(MTST - Wendel - Novo Pinheirinho Santo André) 
 

 Qual o primeiro e maior sonho dos brasileiros? O que é liberdade? Você é livre? 

Já escolheu sua casa própria? E qual a cidade dos seus sonhos? Você tem tudo que ama, 

ou ama apenas o que tem? Você tem um domicílio ocasional? Ou sua habitação é numa 

“cabeça-de-porco”? 

                                                 
16

 RIO DAS OSTRAS, portal, dados do município, dados econômicos, disponível em: 

<http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html> acesso em: 02/11/2012. 
17

 Idem ao anterior. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html
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 No mesmo portal do município, consta que dos 53 688 domicílios, o Censo 

Demográfico encontrou 8 077 domicílios vagos em Rio das Ostras, os domicílios de uso 

ocasional, que somaram 10 876, são aqueles que servem ocasionalmente de moradia, 

usados para descanso de fins de semana, férias ou outro fim. Numa conta simples, 

chegamos ao total de 18.953 de domicílios entre vagos e de uso ocasional, que incluem 

os disponíveis no mercado imobiliário e os utilizados de forma esporádica para turismo 

e lazer em Rio das Ostras. 

 Essa quantidade é reveladora se considerarmos que o município não possui uma 

política habitacional, que sua população cresce vertiginosamente e a especulação 

imobiliária eleva o custo de vida afetando diretamente os moradores empobrecidos. 

 
“O aluguel kitchenette (região cara)R$ 655,56; aluguel kitchenette (região 

barata)R$ 490,00; aluguel apartamento 2qts (região cara)R$1.087,50; aluguel 

apartamento 2qts (região barata)R$ 720,00; aluguel apartamento 3qts (região 

cara)R$ 2.000,00; aluguel apartamento 3qts (região barata)R$ 887,50
18

”. 
 

 Se tomarmos, como referência os preços dos aluguéis praticados pelo mercado 

imobiliário na cidade, uma habitação de quarto, cozinha e banheiro, fora da região 

central ou de bairros com infraestrutura, que é alugada por aproximadamente R$ 500,00 

(quinhentos reais) fora da temporada. Chegamos à conclusão que, uma família 

composta por quatro pessoas, com renda per capita de R$1/2 salário, ao cobrir os gastos 

com aluguel, teria apenas cerca de R$754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais) 

restantes para as demais despesas durante um mês.  Esse padrão está abaixo da cesta 

básica do DIEESE para a região, que em setembro de 2012 correspondia ao valor de 

R$ 2.616,41 (dois mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). 

 Segundo o IBGE 2010 entre os domicílios particulares permanentes, aqueles 

identificados por este Instituto como: “casa de cômodos”, “cortiço” ou “cabeça de 

porco” 
19

, totalizam 77 (setenta e sete) unidades. 

 Mas onde então estão as tais “cabeças de porco” do município das quais fala o 

IBGE? Os bairros onde se encontram as denominadas “cabeças de porco” são: Âncora, 

                                                 
18

 PORTAL, Custo de Vida, disponível em: http://www.custodevida.com.br/rj/rio-das-ostras/#transporte> 

acesso em: 25/10/2012. 
19

 Expressão surgida no centro do Rio de Janeiro no final do século XIX para designar aglomerado 

habitacional com aproximadamente quatro mil pessoas, demolido em 1893 por decisão do então prefeito 

da cidade: Barata Ribeiro. Disponível em: <http://www.faespsenar.com.br/geral/noticias-do-

agronegocio/detalhe/cabeca-de-porco/753> acessado em: 18/04/2012. 

      Atualmente as cabeças de porco são casas ou aglomerados com muitas habitações pequenas e em 

precárias condições de habitação onde vivem muitas famílias. A origem histórica do termo não altera 

nossa indignação ao constar que o IBGE mantém esse termo preconceituoso ao se referir a essa forma de 

habitação popular. 

http://www.custodevida.com.br/rj/rio-das-ostras/#transporte
http://www.faespsenar.com.br/geral/noticias-do-agronegocio/detalhe/cabeca-de-porco/753%3e%20acessado%20em:%2018/04/2012
http://www.faespsenar.com.br/geral/noticias-do-agronegocio/detalhe/cabeca-de-porco/753%3e%20acessado%20em:%2018/04/2012
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Cidade Praiana, Nova Cidade, Palmital e Nova Esperança, conforme dados colhidos das 

entrevistas sociais realizadas nos atendimentos do Serviço Social e nos prontuários dos 

usuários durante nosso estágio no CRLLC. 

 

 

3. Alimentação
20

 

  
Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de que? você tem fome de que? 

A gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte. A gente 

não quer só comida, agente quer saída para qualquer parte. A gente não 

quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só 

comida, a gente quer a vida como a vida quer...  (Arnaldo Antunes, Marcelo 

Fromer, Sérgio Britto).   
 

 Já se imaginou sem gás três dias seguidos, se alimentando apenas de água com 

açúcar? Já assistiu ao filme brasileiro chamado “Garapa”? 

 
“Muitas pessoas vêm à cidade de Macaé, no Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, a procura de emprego. No entanto, muitos não conhecem o custo de 

vida que encontrarão quando chegar ao município, considerada a Capital 

Nacional do Petróleo. Nesta quinta-feira (11), o Departamento Intersindical 

de Estatísticas e Estudo Socioeconômicos (DIEESE) divulgou o resultado de 

um estudo sobre o valor de itens da cesta básica na cidade. De acordo com os 

dados, houve redução em relação ao mês anterior. O município é o primeiro, 

fora das capitais, a contar com esse levantamento. A partir dos dados 

coletados, os pesquisadores também calcularam despesas como alimentação, 

moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência 

de uma família composta de quatro membros, com dois adultos e duas 

crianças. [...] chegaram ao valor de R$ 2.616,41. Este seria o Salário Mínimo 

Necessário para a garantia de todos esses itens no mês de setembro. […] Este 

índice não é aplicado no Brasil, mas serve como base de estudo pelo 

Departamento”. (DIEESE – MACAÉ). 
 

 

 No período em que realizamos estágio no CRLLC, entre 2010 e 2011, a equipe 

atendia mensalmente cerca de 40 famílias, que tinham uma composição familiar média 

de 05 pessoas. Considerando os dados já mencionados acerca do local de moradia 

dessas famílias - bairros periféricos que concentram a maior parte dos trabalhadores 

empobrecidos - e a renda, não é difícil constatar que tais famílias têm dificuldade para 

assegurar sua alimentação e demais itens considerados nesta cesta básica do DIEESE-

MACAÉ. 

 

 

4. Saúde 

                                                 
20

 G1 portal Serra, Lagos e Norte, disponível em:< http://g1.globo.com/rj/serra-lagos-

norte/noticia/2012/10/macae-entra-para-lista-das-cidades-que-recebem-pesquisas-do-dieese.html> acesso 

em: 02/11/2012. 

http://g1.globo.com/rj/serra-lagos-norte
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"Doutor, por favor, olha o meu neném! Olha doutor, ele num tá passando bem! 

Fala, doutor! O que é que ele tem!?" - A consulta custa cem. "Ai, meu Deus, 

eu tô sem dinheiro" - Eu também! Eu estudei a vida inteira pra ser doutor 

Mas ganho menos que um camelô Na minha mesa é só arroz e feijão Só vejo 

carne na mesa de operação Então eu fico 24 horas de plantão pra aumentar 

o ganha pão Uma vez, depois de um mês sem dormir, fui fazer uma cirurgia E 

só depois que eu enfiei o bisturi eu percebi que eu esqueci da anestesia O 

paciente tinha pedra nos rins E agora tá em coma profundo A família botou a 

culpa em mim E eu fiquei com aquela cara de bunda Mas esse  caso não vai 

dar em nada Porque a arma do crime nunca foi encontrada O bisturi eu 

escondi muito bem: Esqueci na barriga de alguém...”(Gabriel Pensador). 
 

 O IBGE afirma, que em 2005 haviam 18 unidades de saúde municipais em Rio 

das Ostras e 8 unidades do sistema privado e que neste mesmo período constavam como 

existentes no município 3 mamógrafos, sendo 1 simples e 2 com estéreo-taxia, havia 

também 1 tomógrafo, o que não supria as necessidades do quantitativo populacional. 

 O DATASUS
21

, entretanto, afirma em planilhas demonstrativas do período de 

04/2010 haver no município apenas 1 mamógrafo, o que de certa forma nos faz 

suspeitar que os outros 2 aparelhos existentes pertençam à rede privada. 

 A edição nº 541 do jornal oficial do município publica a contratação de duas 

empresas para prestação de serviços de exames médicos à prefeitura, uma vez que tais 

exames não são realizados pela rede pública de saúde do município. Somente em agosto 

(2011), a prefeitura gastou o equivalente a R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) 

com a contratação de serviços privados para realização de exames. 

 Com isto, persistem os seguintes questionamentos: o que significa no sentido 

universal da saúde, que a gestão eleja pagar exames particulares à compra dos 

equipamentos para realizar tais procedimentos no município de domicílio dos usuários? 

Exames como mamografia estão sendo realizados em São Pedro da Aldeia. 

  O IBGE aponta ainda que em 2009, período no qual a população já chegava a 

96.622 indivíduos, as unidades de saúde municipais permaneceram em 18 unidades, 

enquanto as unidades de saúde do sistema privado haviam aumentado para um total de 

21 unidades, contabilizando assim um acréscimo de 13 unidades. 

 Seria possível que o crescimento aproximado de 162% nas unidades privadas de 

saúde tenha relação com a forma como os recursos vêm sendo geridos? Caso 

pudéssemos verificar, quanto haveria de recursos sobrantes se os gestores elegessem a 

compra dos equipamentos ao invés de pagar por sua utilização em clínicas particulares? 

                                                 
21

 CNES. Situa8ção da base de dados nacional em 10/04/2010, disponível em: 

<ftp://ftp.datasus.gov.br/caderno/geral/rj/RJ_Rio_das_Ostras_Geral.xls>acessado em: 13/06/2012. 
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Qual seria o significado social disto e o significado econômico? 

 Esses dados, ainda que pontuais, expressam uma modalidade de uso do dinheiro 

público que afeta diretamente a saúde da população, tanto pela privatização quanto pela 

quebra do princípio de universalidade de acesso. Além disso, outros elementos que 

impactam a vida da população podem ser considerados, como por exemplo, o tempo 

que os usuários gastam em viagens para outros municípios em função da realização 

destes exames. Os exames da rede particular comprados pela prefeitura, comumente são 

realizados em outros municípios. 

 Haverá algum objetivo escuso para que estes exames sejam comprados fora do 

município de domicilio dos usuários? Estes valores cobrados são os valores praticados 

pelo mercado? Será que houve licitação pública para a compra destes exames? Todos os 

usuários da saúde pública de Rio das Ostras são encaminhados para realização dos 

exames contratados pela prefeitura? O usuário terá acesso a todos os exames que 

precisar? 

 Na mesma direção, essa modalidade de gasto público nos leva a questionar, por 

exemplo, a insuficiência de especialidades para atendimento integral à saúde dos 

moradores do município. 

 

5. Transporte 

 
“Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não 

pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem que sai agora às onze 

horas Só amanhã de manhã”. (Adoniran Barbosa) 
 

 Neste caso os dados sobre transporte tornam-se importantes para tratar das 

determinações de ordem econômico-espacial que se interpõe entre o usuário e o 

desenvolvimento de suas atividades sócio-laborais. 

“Os engarrafamentos diários causados por uma enorme quantidade de 

trabalhadores que chegam a Macaé são a mostra mais clara do crescimento 

desordenado [...] precisamos de mais investimentos, principalmente do 

governo estadual. Temos um problema sério na RJ-106 (rodovia Amaral 

Peixoto). Hoje, para percorrer uma distância de 30 km é preciso uma hora e 

20 minutos” 
22

. 
 

 O sítio do custo de vida em Rio das Ostras apresenta o valor de diversos 

produtos e informa que a passagem
23

 local é de R$2,00 (dois reais). 

                                                 
22

 CREA, RJ, Portal disponível em: <http://app.crea-rj.org.br/portalcreav3/CMS?idMateria=43B1F562-

D618-FD61-267D-7147490B2B93&idSecao=FA4B9D3E-40FB-570F-2407-CBAE81E54915> acesso 

em: 28/10/2012 
23

  Idem à nota n 17. 

http://app.crea-rj.org.br/portalcreav3/CMS?idMateria=43B1F562-D618-FD61-267D-7147490B2B93&idSecao=FA4B9D3E-40FB-570F-2407-CBAE8
http://app.crea-rj.org.br/portalcreav3/CMS?idMateria=43B1F562-D618-FD61-267D-7147490B2B93&idSecao=FA4B9D3E-40FB-570F-2407-CBAE8
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  O ônibus urbano custa R$ 6,00 (seis reais) de Rio das Ostras ao centro de Macaé. 

A lotada em carros de passeio, para o mesmo percurso, custa R$ 6,00 (seis reais) e a Van 

de Rio das Ostras até o Parque de Tubos R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) 

e o ônibus urbano do Parque de Tubos ao centro de Macaé R$ 2,00 (dois reais). 

 Se considerarmos o deslocamento dos moradores tanto para o trabalho como 

para outras atividades, não e difícil identificar o peso que os custos com transporte tem 

sobre os orçamentos familiares. Além disso, as modalidades de transporte acima 

indicadas, não expressam efetivamente alternativas, mas a precariedade do transporte 

coletivo da região, visto que os ônibus fazem o percurso apenas ao longo da rodovia e 

as Vans atendem aos bairros, em itinerários que incluem apenas as ruas centrais desses 

mesmos bairros. Com isso, é notória a falta de conforto e de segurança dessa 

modalidade de transporte, na maioria das vezes transportando um número maior de 

passageiros do que sua capacidade (em pé) e sem cinto de segurança. A existência das 

chamadas “lotadas” também expressa a insuficiência de cobertura do transporte coletivo 

e ausência de fiscalização, ainda que consideremos que tal modalidade de transporte 

esteja associado a redução de custos dos motoristas particulares que fazem esse trajeto à 

trabalho. 

   

6. Educação e formação profissional 
 

“Encarem as crianças com mais seriedade Pois na escola é onde formamos 

nossa personalidade Vocês tratam a educação como um negócio onde a 

ganância, a exploração, e a indiferença são sócios Quem devia lucrar só é 

prejudicado Assim vocês vão criar uma geração de revoltados Tá tudo 

errado e eu já tou de saco cheio Agora me dá minha bola e deixa eu ir 

embora pro recreio... Juquinha você tá falando demais assim eu vou ter que 

lhe deixar sem recreio! Mas é só a verdade professora! Eu sei, mas colabora 

se não eu perco o meu emprego”. Estudo Errado - Gabriel O Pensador 
 

 Dados publicados no portal da prefeitura em dezembro do ano passado 

informam a redução dos índices de analfabetismo no município: “O analfabetismo 

diminuiu em Rio das Ostras, passando de 22,0 em 1991, para 12,7% em 2000” 
24

. 

 

 Vale destacar que o índice apontado na página da prefeitura não corresponde ao 

índice registrado pelo IBGE no último censo. No IBGE, o índice de analfabetismo é de 

23,7%. Parece-nos indispensável reconhecer que o acesso a educação formal tem 

referência direta nas condições de vida, no entanto, nesse momento pretendemos 

                                                 
24

 PREFEITURA, Portal, disponível em:<http://www.riodasostras.rj.gov.br/dadosgerais.html> acessado 

em: 09/12/2011. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dadosgerais.html
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explorar tal índice para pensar seus impactos para a qualificação profissional e, portanto, 

para o acesso aos postos de trabalho, já que os índices de desemprego no município são 

uma grande incógnita. 

 Considerando que a PEA
25

 comporta os indivíduos cuja idade varia de 10 a 65 

anos e que a distribuição do IBGE sobre analfabetismo considera grupos etários a partir 

de 15 anos, temos a seguinte distribuição: de 15 anos ou mais 3,7%, de 15 a 24 anos 

0,7%, de 25 a 39 anos 1,9%, de 40 a 59 anos 4,6%. Portanto, a soma simples dos grupos 

equivale a 10,9% de pessoas que não sabem ler e escrever. Sem levar em conta ainda o 

número de pessoas que possuem alfabetização apenas ou que não concluíram ensino 

médio, além do inglês e informática, requisitos mínimos para a maioria dos postos de 

trabalho na indústria ou comércio locais. 

  Qual será então a real expressão do número de desempregados? Se o exército 

industrial de reserva é condição para o “bom funcionamento” do sistema capitalista de 

produção, podemos afirmar categoricamente que o crescimento expresso pelos números 

da renda do petróleo na região não expressam desenvolvimento social para sua 

população. 

 E é neste cenário de características que complexificam ainda mais a 

desigualdade, que encontram-se inseridos socialmente os usuários dos serviços públicos 

na cidade de Rio das Ostras. 

 

 

7. Prioridade de gastos 

 
“Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu E ninguém viu? O gato 

fugiu, o gato fugiu O seu paradeiro está no estrangeiro Onde está o dinheiro? 

Eu vou procurar E hei de encontrar E com o dinheiro na mão Eu compro um 

vagão Eu compro a nação Eu compro até seu coração” (Paulo Barbosa, 

Francisco Mattoso e José Maria de Abreu). 

 

 Os dados apresentados acima pretendem problematizar tanto os investimentos 

públicos em áreas consideradas essenciais para assegurar os direitos de cidadania, 

quanto à manipulação ideológica acerca de determinados índices, pretendendo-se com 

isso construir uma imagem de crescimento e prosperidade (regional e municipal) que 

não corresponde às condições objetivas da maioria da população. 

 Nesse sentido, apresentaremos alguns dados acerca do uso do dinheiro público 

                                                 
25

 População Economicamente Ativa (PEA) - É composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que 

foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de referência da pesquisa. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.s

htm> acesso em: 02/11/2012. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
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que permitem uma contraposição àquela da manipulação ideológica. Abaixo, 

reproduzimos trechos de publicações oficiais que tratam do empenho do orçamento 

público com gastos para contratações de shows, vejamos o seguinte: 

 
“Processo administrativo nº 28384/2011 solicitante: secretaria municipal de 

turismo, indústria e comércio. Partes: município de rio das ostras e a empresa 

h f da silva Júnior produtora de eventos Ltda. objeto: contratação de 05 

(cinco) shows artístico musical para o evento denominado “festa da colheita”, 

no período de 30/09/2011 a 02/10/2011 que acontecerá na estrada Cantagalo 

– próximo à praça – Cantagalo, com as seguintes atrações:·30/09/2011 – 

marcos veras – 21:00 horas; ·30/09/2011 – Jorginho do império e mulatas – 

23:00 horas; ·01/10/2011 – Paulinho Gogó – 21:00 horas; ·01/10/2011 – 

Glauco Zulo – 23:00 horas; ·02/10/2011 – bateria da mocidade independente 

de padre Miguel – 14:00 horas. Justificativa: a contratação direta ocorrerá em 

face da inviabilidade de competição, uma vez que a empresa acima detém a 

exclusividade para representar os profissionais artísticos. Data da ratificação: 

30/09/2011 valor: R$ 89.469,65 fundamentação legal: art. 25, inciso III, da 

lei federal 8.666/93. Processo administrativo nº 28075/...” 
 

  O exemplo acima é apenas ilustrativo, para problematizar o que estamos 

chamando de prioridade com os gastos públicos. Desde sua emancipação político-

administrativa, as gestões municipais realizam eventos culturais que são financiados 

com o dinheiro público. Mesmo considerando que tais investimentos contribuem para o 

crescimento do turismo trazendo receitas para o município (aumento de emprego, 

incentivo ao comércio, aumento da arrecadação de impostos) e, de alguma forma, 

atendem o direito de acesso ao lazer e cultura, consideramos que é preciso questionar 

essa prioridade exatamente porque tais investimentos não beneficiam a população, ou 

seja, não contribuem para a melhoria de suas condições de vida e de trabalho. 

 Ainda considerando a prioridade dos gastos públicos, chama atenção o caráter 

antidemocrático e despótico de algumas decisões da gestão que interferem diretamente 

nos direitos de cidadania da população. 

 Dois exemplos recentes, ilustram essa situação. 

 A criação de quatro secretarias municipais, ao apagar das luzes da atual gestão 

municipal, como mencionado na reportagem abaixo: 

 
“Em Rio das Ostras confundem-se estes dois termos: “Transparente” e “Traz 

parente” […] 4 Novas Secretarias (inúteis) foram criadas na cidade no ano de 

eleição. Uma das novas Secretárias é a irmã do prefeito (não bastasse sua 

esposa ser Secretária de Bem Estar Social e o primo Secretário de Saúde). [...] 

Câmara dos vereadores (9 vereadores) apenas um votou contra, que aprovou 

um projeto de lei enviado pelo prefeito Carlos Augusto, nº 1.672/2012, que 

criou 4 novas secretarias (Secretária de Gestão de Pessoas, Secretária de 

Valorização do Sistema de Ensino, Secretário de Gerência da Frota de 

Veículos Oficiais, Secretário de Transportes Públicos), [...]. No último Jornal 

Oficial, consta na contra capa o nome de quatro novos secretários que ainda 
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não foram oficialmente nomeados. Entre os quatro novos contemplados 

encontra-se a irmã do prefeito, a professora Edilane Baltazar. Enquanto você 

sofre com a falta de médicos no pronto socorro e remédios na farmácia da 

prefeitura e exames médicos são marcados para até 60 dias, o dinheiro para 

alegria de parentes e amigos tem com fartura. Os gastos com as novas 

secretarias, somente com os salários, será de aproximadamente 700 mil reais. 

Além disso, após 6 meses no cargo de secretário, o estrondoso salário de 12 

mil reais será incorporado”
26

. 

 

 E o aumento abusivo dos salários dos vereadores, conforme reportagem do 

noticiário local: 

“Moradores de Rio das Ostras, no litoral fluminense, se reuniram na noite de 

terça-feira (30) em frente à Câmara de Vereadores da cidade para protestar 

contra o aumento de quase 220% no salário dos parlamentares. 

Os manifestantes, que marcaram o encontro pela internet pelas redes sociais, 

foram até o local com narizes de palhaço e cartazes. Com equipamento de 

som para protestar, eles também aproveitaram para pedir mais ações do 

Legislativo em prol da cidade. 

Em março deste ano, os dez vereadores aprovaram por unanimidade o 

reajuste do subsídio. Com isso, o valor passou de R$ 3.985 mil para 

R$ 11.500 mil mensais. A Constituição garante que os vereadores aprovem os 

aumentos nos próprios salários a cada quatro anos, sempre no final do 

mandato. 

O aumento só vai acontecer se o Tribunal de Contas do Estado aprovar. A 

equipe da Inter TV tentou falar com o presidente da Câmara de Vereadores da 

cidade sobre a manifestação e as reclamações dos moradores, mas não 

conseguiu contato” 
27

. 

 

 Os dados apresentados até aqui, visam ilustrar de que modo o poder econômico 

e político dos grupos dominantes da região e do município de Rio das Ostras, transitam 

das oligarquias ligadas à agroindústria à gestão das receitas dos royalties do petróleo a 

partir da apropriação da esfera municipal do Estado. Visam, também, a partir de alguns 

aspectos da realidade local, mostrar que esses mesmos grupos dominantes que assumem 

as gestões municipais reproduzem a lógica conservadora e antidemocrática na 

administração dos gastos públicos. 

 Esses elementos determinam as prioridades de investimento do poder municipal 

na gestão das políticas sociais, dentre elas a política de saúde, setor da política na qual 

se situa o CRLLC, instituição na qual realizamos nosso estágio em Serviço Social e 

sobre o qual pretendemos nos debruçar para analisar as expressões do poder dominante 

que afetam o atendimento dos usuários desse equipamento. 

 

                                                 
26

 Disponível em:<http://psolriodasostras.wordpress.com/tag/rio-das-ostras/>acesso em: 06/11/2012. 

27
 G1 Portal disponível em:<http://g1.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2012/10/protesto-contra-

aumento-do-salario-dos-vereadores-em-rio-das-ostras-rj.html>acesso em 14/11/2012. 

http://psolriodasostras.wordpress.com/tag/rio-das-ostras/
http://g1.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2012/10/protesto-contra-aumento-do-salario-dos-vereadores-em-rio-das-ostras-rj
http://g1.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2012/10/protesto-contra-aumento-do-salario-dos-vereadores-em-rio-das-ostras-rj
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3.3 A SAÚDE EM RIO DAS OSTRAS 

 

 

 A saúde é uma política setorial que integra a concepção de Seguridade Social 

assegurada na carta constitucional de 1988. O debate e a defesa da saúde pública em 

nosso país tem sido objeto de análise da produção teórica do serviço social brasileiro 

desde o início do movimento da Reforma Sanitária. Bravo e Matos (2004), por exemplo, 

analisam a articulação entre os princípios e diretrizes do projeto ético-político do 

Serviço Social e os da reforma sanitária, apontando como um dos principais desafios da 

atualidade a disputa entre o projeto da reforma sanitária e o projeto privatista. 

 A descentralização, a municipalização, o controle social e o financiamento são 

aspectos fundamentais e bastante explorados na literatura profissional para análise dos 

rumos da política de saúde em nossa realidade. Os limites desse trabalho não permitem 

que exploremos cada um desses aspectos, no entanto, procurando manter coerência com 

o debate que travamos em torno da discussão do poder econômico e político, 

pretendemos tomar alguns aspectos legais – considerados como promessas políticas 

asseguradas em lei, resultantes da luta de movimentos sociais e profissionais em defesa 

dos direitos de cidadania – para problematizar sua real efetivação na esfera municipal. 

 Assim, os textos oficiais e legais destacados por nós, tem a finalidade de tentar 

assegurar visibilidade ao processo de luta das classes trabalhadoras na reivindicação da 

saúde como necessidade fundamental do ser humano. Trazer à luz a compreensão de 

que a saúde como Política Social constituiu-se num longo e intenso processo de disputa 

entre diversos segmentos, com distintas inserções de classe, na cena nacional, processo 

situado no capítulo anterior no curso dos processos pelos quais chegamos à Constituição 

de 1988 e posteriormente aos ataques que o neoliberalismo direciona aos direitos sociais 

nela garantidos. 

  O governo federal disponibiliza na internet, um material para consultas que pode 

ser acessado no Portal da Saúde que conta a história oficial da criação do SUS. Em um 

dos trechos o documento afirma que: 

 
“A referência analítica fundamental deste trabalho é a saúde como direito do 

cidadão e dever do Estado, no marco do processamento dos direitos sociais. 

O direito à saúde, hoje, faz parte dos direitos humanos, mas nem sempre foi 

assim considerado ao longo da história. Não fazia parte, por exemplo, da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, marco histórico dos 

direitos civis na Revolução Francesa. É um direito que se estrutura não só 

como reconhecimento da sobrevivência individual e coletiva, mas como 

direito ao bem-estar completo e complexo, implicando as condições de vida 

articuladas biológica, cultural, social, psicológica e ambientalmente, 
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conforme a tão conhecida definição da OMS – Organização Mundial da 

Saúde. A saúde é considerada na sua complexidade, colocando-se como um 

bem econômico não restrito ao mercado, como forma de vida da sociedade, e 

direito que se afirma enquanto política, com as dimensões de garantias de 

acesso universal, qualidade, hierarquização, conforme estabelece a 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro 

de 1988. O reconhecimento da saúde como bem-estar, satisfação, bem 

coletivo e direito, configura um paradigma civilizatório da humanidade, 

construído num processo de embates de concepções e de pressões dos 

movimentos sociais por estabelecerem uma ruptura com as desigualdades e 

as iniquidades das relações sociais, numa perspectiva emancipatória, 

levando-se em conta, evidentemente, as diferentes culturas e formas de 

cuidado do ser humano. O direito à saúde implica o reconhecimento de que 

todas as cidadãs e todos os cidadãos, sem exceção, têm as garantias 

universais da saúde. Os movimentos sociais dos anos pré-constituição, na 

área da saúde, visavam a um novo paradigma e a uma nova forma de 

considerar a questão da saúde da população, coletiva e individualmente, 

como direito e como questão de todos, sobre a qual os sujeitos implicados 

tomam decisões. A participação é essa nova articulação do poder com todos 

os envolvidos, na transformação dos atores passivos em sujeitos ativos, dos 

atores individuais em atores coletivos”
28

. 
 

 Nesse texto oficial é possível constatar que, pelo menos do ponto de vista 

político, os princípios e diretrizes que asseguram o reconhecimento da saúde como 

direito de cidadania, a participação dos movimentos sociais nessa construção e a 

perspectiva do controle social, não podem deixar de ser reconhecidos como conquista e 

como horizonte. 

 A Política Nacional de Saúde encontra-se garantida como direito social na 

Constituição Federal entre os artigos 196 ao 200. Tais princípios constitucionais são 

regulados em Lei, da seguinte forma: 

 
“Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário as ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 
§ 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e 

da sociedade. 

Art. 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País. 

§ único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto 

no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico, mental e social” 
29

. 

                                                 
28

 MINISTÉRIO DA SAUDE, Construção do SUS, Histórias da Reforma Sanitária e Processo 

Participativo. Disponível em:< http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/construcao_do_SUS.pdf> 

acesso em: 03/11/2010. 
29

 LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 - Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 19 de setembro de 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/construcao_do_SUS.pdf
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 E os recursos que financiam o SUS são regulamentados através de emenda 

constitucional como segue: 

“£ único. O Sistema único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000”. 
  

 Essa referência direta à legislação pretende destacar que, pelo menos do ponto 

de vista político, há um reconhecimento (jurídico-formal) de que “a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” são fatores que determinam 

as condições de saúde e que “os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País”.  Fatores que, como procuramos demonstrar no item 

anterior, não fazem parte das prioridades da gestão municipal e que, portanto, interferem 

nas condições de saúde da população, especialmente dos trabalhadores mais 

empobrecidos. 

 

 Se tomarmos, de forma ilustrativa, o Repasse do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

para o Programa de Assistência Farmacêutica básica de Rio das Ostras, temos que em 

agosto de 2010, esse repasse foi de R$ 41.064,35 (quarenta e hum mil e sessenta e 

quatro reais e trinta e cinco centavos), e nos meses de setembro e outubro desse mesmo 

ano, os valores foram iguais, totalizando em três meses o valor de R$123.193,05 (cento 

e vinte e três mil cento e noventa e três reais e cinco centavos). 

Apenas supondo que este repasse tenha sido igual por todo o ano, o Programa 

de Assistência Farmacêutica do município contou com o montante de R$ 492.772,20 

(quatrocentos e noventa e dois mil setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) 

durante o ano de 2010.    

O piso de atenção básica é de R$153.433,00 (cento e cinquenta e três mil 

quatrocentos e trinta e três reais) mensais, o que totalizaria R$1.829.196,00 (hum 

milhão oitocentos e vinte e nove mil cento e noventa e seis reais) anuais. Estes dados 

estão disponíveis no portal do DATASUS
30

, no entanto, as informações são 

fragmentadas em várias categorias, o que para um leitor despreparado torna-se 

                                                                                                                                               
1990. 
 
30

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Departamento de Informática do SUS disponível 

em:<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=01>acesso em:30/10/2011. 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=01
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ininteligível, o que contraria um dos princípios democráticos da gestão em saúde: 

 
“A informação é fundamental para a democratização da Saúde e o 

aprimoramento de sua gestão. A informatização das atividades do Sistema 

Único de Saúde (SUS), dentro de diretrizes tecnológicas adequadas, é 

essencial para a descentralização das atividades de saúde e viabilização do 

Controle Social sobre a utilização dos recursos disponíveis” 
31

. 
 

 Ainda sobre o financiamento, devemos levar em conta que os recursos do FNS, 

não são os únicos a compor a receita da saúde no município, supostamente parte das 

receitas municipais se destinará a saúde. O desafio é saber quanto. No entanto, este é um 

assunto ingrato, pois não há quem se disponha a falar sobre ele. Questionada sobre as 

verbas destinadas ao CR, uma profissional que desempenhou importante papel na 

elaboração dos dados apresentados na IX Conferência Municipal de Saúde de Rio das 

Ostras, realizada em julho de 2011, se posicionou da seguinte forma: 

 
“[...] na apresentação não falamos nada sobre essa organização burocrática 

em relação à prefeitura. Realmente os dados não batem e percebemos que 

deixamos de receber muitos recursos em função disso. Somos cadastrados 

como ambulatório de especialidades de média e alta complexidade. Mas 

somente encontram-se cadastradas algumas especialidades, não todas que 

compõem o nosso serviço. Recebemos somente recursos do SUS dos 

atendimentos individuais em fisioterapia e os demais atendimentos são 

custeados pelo próprio município. O CRLLC não é cadastrado como serviço 

especializado de Reabilitação, ou Programa de Reabilitação, apesar de 

funcionar como tal [...] portanto a legislação corresponde somente a garantida 

pelos conselhos regionais de cada especialidade. Os dados cadastrados no 

DATASUS são totalmente irreais, a não ser o de cadastro de profissionais que 

é quase fidedigno, salvo alguns erros. Você já entrou no site do MS onde tem 

o que cada município recebe do SUS? O valor de Rio das Ostras é ridículo, 

comparado a outros municípios [...] isso só reflete a má gestão em saúde que 

existe em nosso município, onde as coisas não estão sendo feitas como 

deveriam ser [...] comuniquei a ausência de dados referentes ao CMR no SUS 

e ela disse que falaria com a subsecretária sobre isso...... já comuniquei o 

mesmo fato a Fulana. Enfim [...] estou terminando Especialização em [...], 

estou à disposição”. (sic). 
 

 

          Esta profissional, teve seu cargo posto à disposição, após participar com outros 

profissionais da área, em manifestações contrárias à forma de gestão da saúde no 

município nesta mesma Conferência Municipal de Saúde. 

 Essa situação é reveladora da forma intransigente e autoritária como a gestão 

municipal reage às críticas que lhes são dirigidas. Revela práticas do mandonismo local, 

pois em seguida à manifestação, pronunciada em desacordo aos procedimentos adotados 

pela gestão municipal, os manifestantes tiveram seus cargos disponibilizados ou foram 

                                                 
31

 Idem ao anterior. 
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remanejados da unidade em que estavam atuando, processo que desarticula qualquer 

possibilidade de organização de grupos que discordam do poder estabelecido, além do 

que este tipo de represália instaura medo entre os profissionais, o que é compreensível 

se levarmos em conta a impunidade em face aos atos de violência e assédio moral 

permitidos pela posse do poder político e econômico. 

 Além disso, tal situação é reveladora da má administração dos recursos, uma vez 

que aquilo que é tratado pela profissional como “organização burocrática”, na verdade é 

um requisito básico da gestão para assegurar a transparência da informação e 

financiamento dos gastos com saúde. Ou seja, a informação incorreta pode representar 

tanto ausência de financiamento quanto a suspensão do repasse conforme ocorrido no 

município, já que a portaria nº 856, de 20 de abril de 2011, do Ministério da Saúde, 

prevê a suspensão da transferência de recursos financeiros do Bloco de Vigilância em 

Saúde nos Municípios com saldos equivalentes ou superiores a 12 (doze) meses de 

repasse
32

. 

 No que se refere a alguns aspectos legais sobre a Política Nacional para Pessoas 

com Deficiência, os mesmos também serão apresentados neste trabalho como 

referências do reconhecimento, pelo menos jurídico-formal, dos direitos nesse âmbito 

da política pública, tendo em vista a inserção do CR nesta área. Assim, algumas 

informações apresentadas a seguir sobre a Política Nacional para Pessoas com 

Deficiência pretende situar a importância do papel desempenhado pelo CR como 

unidade pública de efetivação do serviço de reabilitação total ou parcial de pessoas com 

deficiência no município. 

 Entre os Estados nacionais que assinaram a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das pessoas com deficiência, encontra-se o Brasil. 

 Desde que a descentralização tornou-se um princípio obrigatório na efetivação 

do SUS como política de saúde, tem havido uma transferência de responsabilidade na 

prestação deste serviço entre as esferas de governo, recaindo sobre os municípios a 

maior parte desta responsabilidade. 

   Do mesmo modo, a insuficiência ou precariedade dos serviços municipais 

prestados nessa área acabam por transferir a responsabilidade de cuidar das pessoas com 

deficiência para os familiares.  No entanto, os cuidados com pessoas com deficiência 

exigem mais que boa vontade dos familiares, cabendo ao Estado prestar serviços de 

                                                 
32

 MINISTÉRIO DA SAÚDE, portal, disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria856_060511.pdf> acesso em 15/10/2012. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria856_060511.pdf
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suporte de toda natureza para que as famílias possam cuidar de seus deficientes, 

conferindo-lhes a qualidade de vida prevista nas leis que regulam as políticas sociais de 

direito das pessoas com deficiência. 

 O Decreto Nº 7.612 DE 17/11/2011
33

, institui o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, que é a referencia Legal mais 

atualizada. 

  Entretanto não desprezaremos os avanços anteriores, que dizem respeito à luta 

estabelecida pelo movimento das pessoas com deficiência e que resultaram na criação 

de um órgão chamado CONADE. Entre 12 e 15 de maio de 2006 ocorreu a I 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o tema era: 

“Acessibilidade: você também tem compromisso”. O CONADE é o 

 
“Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, é um 

órgão superior de deliberação colegiada criado para acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa com 

deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência 

social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos 

a esse grupo social” 
34

. 
 

e que   
 

“faz parte da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República (Lei 10.683/03, art. 24, parágrafo único). Por que o 

governo brasileiro criou o CONADE? Segundo o IBGE, Censo 2000, no 

Brasil existem 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou 

incapacidade, o que representa 14,5% da população brasileira. O CONADE 

foi criado para que essa população possa tomar parte do processo de 

definição, planejamento e avaliação das políticas destinadas à pessoa com 

deficiência, por meio da articulação e diálogo com as demais instâncias de 

controle social e os gestores de administração pública direta e indireta”. 

 

Este órgão se reúne periodicamente para: 

 

I - zelar pela efetiva implantação da política para inclusão da pessoa com 

deficiência em âmbito nacional; 

II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de 

educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, 

desporto, lazer, política urbana e outras relativas à pessoa com de deficiência; 

III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, sugerindo as modificações 

necessárias à consecução da Política Nacional para Integração da Pessoa com 

Deficiência;   IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de defesa dos direitos da pessoa com deficiência;    

                                                 
33

  PLANALTO, portal, disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7612.htm>acesso em 02/11/2012. 
34

 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA, SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, portal, 

disponível em:< http://portal.mj.gov.br/conade/>. 

AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANALTO,%20portal,%20disponível%20em:%3chttp:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_A
AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANALTO,%20portal,%20disponível%20em:%3chttp:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_A
http://portal.mj.gov.br/conade/
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V - acompanhar e apoiar as políticas e as ações do Conselho dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da 

qualidade de vida da pessoa com deficiência; 

VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de 

deficiência e à promoção dos direitos da pessoa com deficiência; 

VIII - aprovar o plano de ação anual da Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE; 

IX - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas 

e projetos da política para inclusão da pessoa com deficiência em âmbito 

nacional; - elaborar o seu regimento interno. 

 Os aspectos legais acima indicados oferecem os princípios e diretrizes que 

legitimam a existência dos Centros de Reabilitação. Indicam uma concepção de saúde e 

de reabilitação vinculada à garantia dos Direitos Humanos e subsequentemente aos 

Direitos de Cidadania, direito à Democracia e à Saúde, o que, de acordo com o 

CONADE, 

 
“[...] implica respeito recíproco à singularidade de cada pessoa e à 

pluralidade de condições e situações de vida que determinam a diversidade.  

O direito [...], interdependente com o direito à saúde, à educação, à cultura, à 

habitação, ao lazer, ao transporte, etc., representa elemento essencial à 

condição de sujeito e cidadão. No entanto, igualdade, equidade e 

uniformidade são conceitos muito pouco compreendidos e aplicados, tanto no 

nível das políticas sociais públicas quanto no nível das relações interpessoais, 

em evidente desrespeito às diferenças individuais e à pluralidade cultural, 

fortalecendo as desigualdades sociais”. 
 

Posteriormente houve a necessidade de criação do CORDE 

 
“Em 2009, a então Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE) foi elevada a Subsecretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Isso aconteceu 

em 26 de junho de 2009 pela Lei 11.958 e Decreto 6.698, de 13 de outubro de 

2009, sendo a Subsecretaria o órgão da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR) responsável pela articulação e 

coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência”. 

 

 Através da Lei nº 7853 de 10/24/1989 Diário Oficial da União de 10/25/1989, 

em que constam como suas atribuições: 

 
“II - Na área da saúde: 
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento 

familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do 

parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao 

controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do 

metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras 

doenças causadoras de deficiência;                                                                   

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes do 

trabalho e de trânsito, e de tratamento adequado a suas vítimas; 

c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e 

habilitação; 
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d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos 

estabelecimentos de saúde públicos e privados, e de seu adequado tratamento 

neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados; 

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não 

internado; 

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas 

portadoras de deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e 

que lhes ensejem a integração social […]”. 
  

 Esses são alguns aspectos da legislação da Política Social na área da Saúde para 

pessoas com deficiências, lembrando que as deficiências podem ser temporárias ou 

permanentes. As citações anteriores demonstram quanto é extensa, rica e complexa a 

legislação, que abrange muitas dimensões da vida da pessoa com deficiência e que 

portanto, a luta pelo cumprimento das mesmas na sua totalidade,  tem relação com os 

direitos voltados para assegurar a qualidade de vida destes usuários, que ao final do ano 

2000, representavam quase 15% da população (IBGE). 

 A realidade da população com deficiência hoje se expressa em números mais 

preocupantes. Segundo o sitio Deficiente Ciente, o censo de 2010 apurou ainda de 

forma inexata que, a população de pessoas com algum tipo de deficiência é de 24% da 

população. 

 

 Outra dimensão acerca dos direitos das pessoas com deficiência é a 

acessibilidade, que também envolve mobilidade e segurança. A Lei nº 10.098 de 

19/12/2000
35

, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências.   

 É preciso ainda mencionar as referências legais que tratam da responsabilidade 

do município frente à política de saúde que, de acordo com a Lei Orgânica de Rio das 

Ostras, indica que: 

 
“Art. 170 - A saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, 

assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação 

de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário a 

ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 171 - Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o 

Município promoverá por todos os meios ao seu alcance: 
I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, 

educação, transporte e lazer; 
II - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 
III - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município a 

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, sem qualquer 

                                                 
35

  PLANALTO,  portal, disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm>acesso 

em: 02/11/2012. 
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discriminação; 
IV - Criação de programas de prevenção e atendimento especializado aos 

portadores de deficiência física, sensorial ou mental”. 
 

 Observamos que nos termos da Lei, o município é irretorquível ao 

determinar que para assegurar a saúde como direito universal dos munícipes, 

“promoverá por todos os meios ao seu alcance, condições dignas de trabalho, 

saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer”. Assim, a 

materialização destes serviços previstos na lei, é uma responsabilidade pública do 

Estado, e seu descumprimento é uma violação de direitos, é crime do Estado contra o 

cidadão. 

 Os aspectos legais e normativos acerca da Política Nacional de Saúde, do 

SUS, da Política Nacional para Pessoas com Deficiência, da Lei Orgânica de Rio das 

Ostras, foram destacados por nós na perspectiva de dar visibilidade ao reconhecimento 

jurídico-formal por parte do Estado brasileiro sobre a concepção, princípios, diretrizes e 

responsabilidades públicas para assegurar o direito universal à saúde. 

 Como procuramos demonstrar em nosso segundo capítulo há uma relação 

estrutural entre questão social, política social e Serviço Social, sendo a dinâmica dessa 

relação afetada pelo papel regulador do Estado sobre os interesses de classe. A 

legislação é assim tomada por nós como uma mediação estratégica na luta em defesa 

dos direitos de cidadania, do direito à saúde. A crítica teórica não nos autoriza a tomar a 

lei como finalidade em si, tampouco o reconhecimento de sua existência indica um 

dever ser abstraído das contradições e antagonismos da luta de classes. No entanto, essa 

mesma crítica teórica demonstra que a objetivação de “conquistas da humanidade não 

se perdem na história; sua perda é sempre relativa às condições históricas e ao seu 

desenvolvimento desigual, no interior de cada sociedade e em relação ao 

desenvolvimento humano-genérico” (Barroco, 2001:54). Por isso, entre o 

reconhecimento legal do direito à saúde e sua efetiva realização, há um campo de lutas 

aberto à participação e organização dos indivíduos sociais e ao qual o trabalho do 

Assistente Social pode se vincular de forma competente e comprometida. 

 

“A estratégia de viabilização do nosso projeto passa por resgatarmos e 

exercitarmos algumas perspectivas que orientaram a formulação desse 

projeto desde sua origem. A primeira é termos uma visão histórico-processual 

da realidade: o que significa dizer que devemos reconhecer os limites dados 

pela estrutura econômica capitalista, mas devemos acreditar que todas as 

coisas e todas as ideias se movem, se transformam, se desenvolvem, porque 

são processos. Entretanto, só se tornam processos pela ação de homens e 

mulheres, sujeitos coletivos capazes de transformar a história e tecer 
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cotidianamente as condições objetivas e subjetivas necessárias para 

materializá-lo” (Behring e Boschetti, 2007, 198). 
  

 

3.4 O CENTRO DE REABILITAÇÃO: EXPRESSÕES PARTICULARES DO 

PODER HEGEMÔNICO SOBRE O ATENDIMENTO À SAÚDE 

 

 

No primeiro semestre de 2008, a Professora Sara Granemann, ministrou 

para os alunos do curso de Serviço Social, uma aula inaugural no auditório do PURO - 

Polo Universitário de Rio das Ostras. O tema eram os recursos públicos e o 

financiamento da Seguridade Social no Brasil. Através de gráficos extraídos de 

institutos de pesquisas estatísticas como IBGE, DIEESE, DATAPREV e outros, 

demonstrou que existem no Brasil, recursos públicos suficientes para que não haja: 

fome, falta de habitação, falta de vagas na educação, insuficiência no atendimento à 

saúde, ou recursos para a previdência, etc. Entretanto, demonstrou que esses recursos 

são desviados para os setores econômico e financeiro, cujo maior beneficiário é o 

grande capital. Os trabalhadores, sujeitos produtores da riqueza social, passam longe do 

seu usufruto. 

Nesse debate, pudemos identificar como se materializava a hegemonia 

neoliberal na apropriação do poder econômico e político do Estado brasileiro. Do 

mesmo modo, ficou evidente que a materialidade de tal hegemonia impactava todas as 

dimensões da vida social, afetando o campo dos direitos de cidadania que, num Estado 

democrático, é responsável pelo atendimento universal de necessidades sociais básicas. 

O direito universal à saúde que, como vimos, é afetado por determinantes 

sociais, no contexto de hegemonia neoliberal é um dos mais ameaçados. 

É nessa perspectiva que procuraremos identificar algumas expressões do 

poder hegemônico que incidem sobre o atendimento realizado no CRLLC. Nossas 

análises terão como referência as discussões teóricas que integram esse trabalho, os 

registros e reflexões que realizamos ao longo de nosso estágio em Serviço Social. 

O Centro de Reabilitação Laércio Lúcio de Carvalho é uma unidade de 

tratamento do programa de reabilitação que está previsto no SUS, mas está credenciado 

como Centro de Atenção básica, embora realize procedimentos de alta complexidade. 

Em Rio das Ostras, está subordinado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, da 

Prefeitura Municipal, vínculo pelo qual o CR recebe os recursos municipais, estaduais e 
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federais. 

O Centro de Reabilitação atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e 

integra equipes especializadas no serviço de reabilitação. As equipes são formadas pelas 

seguintes áreas profissionais: psiquiatria, fisiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, 

neurologia, neuropediatria, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. O serviço de 

reabilitação está assim organizado: Recepção, Porta de Entrada Única, Reuniões de 

equipes: Crianças e Adolescentes e Adultos e Idosos, atendimentos individualizados por 

especialidade além de atendimentos em grupo de várias modalidades. 

Em face do grande volume de demandas, desde março de 2007, um dos 

procedimentos adotados no CR chama-se Porta de Entrada Única, criada com o objetivo 

de agilizar o atendimento. Nesse primeiro atendimento as famílias apresentam 

coletivamente suas demandas, a equipe os ouve, avalia e encaminha para o profissional 

ou para outra equipe, conforme a natureza da demanda. 

Neste atendimento coletivo, a equipe sistematiza as informações 

consideradas relevantes para o prontuário e levantam junto aos usuários detalhes que 

possam ser interessantes ao tratamento. Após esta triagem, os profissionais orientam o 

usuário quanto aos procedimentos que eles devem seguir em casa, enquanto aguardam 

na fila de espera, o que ocorre com frequência. Para que não haja nenhum tipo de 

injustiça no atendimento de qualquer usuário, os profissionais definem 

quantitativamente se a demanda é de prioridade mínima, média ou máxima. 

Embora os procedimentos adotados pelas equipes do CR não possam ser 

analisados de forma isolada, já que integram os esforços coletivos das equipes 

profissionais para assegurar o direito à saúde dos usuários, consideramos que alguns 

aspectos de cada procedimento específico merecem ser problematizados. 

O procedimento de Porta de Entrada Única, como indicamos, foi 

introduzido pelo CR como estratégia para identificação de demandas mais urgentes e 

para assegurar orientações mínimas de cuidados à saúde que poderiam ser adotados 

pelos usuários e seus familiares enquanto aguardam o atendimento. 

Esse procedimento, no entanto, não tem sido capaz de alterar uma 

dificuldade estrutural do serviço: insuficiência de profissionais para atender o universo 

de usuários que recorrem ao CR. 

O direito dos usuários à saúde, além da inviabilidade do acesso imediato ao 

tratamento, também é afetado pelas condições físicas e de infra-estrutura do prédio onde 

funciona o CR. Ao chegarem à unidade, os usuários sentam-se em cadeiras que estão 
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dispostas nos corredores do pátio interno do prédio e aguardam aí o atendimento. Nos 

dias em que chove, os usuários (de reabilitação, portanto, pessoas com alguma 

deficiência) aguardam atendimento sob a desproteção de instalações inadequadas, 

totalmente em desacordo à LEI 10.098
36

 que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

Os profissionais do CR, durante o período de realização de nosso estágio, 

não estiveram indiferentes à essas condições. Ao contrário, em várias oportunidades 

tentaram interferir nessas condições de atendimento. 

Em 2010, por exemplo, a gerente do CR solicitou reunião com algumas 

autoridades para tratar da fila de espera, com o objetivo de expor às autoridades 

competentes dados que demonstrariam a necessidade de investimentos para ampliação 

das equipes profissionais e para reformas das instalações visando o direito de 

acessibilidade dos usuários. Para subsidiar sua apresentação na reunião, a gerente 

solicitou da equipe um levantamento do número de pessoas que se encontravam na fila 

de espera aguardando atendimento. Coube às estagiárias realizar o levantamento
37

 dos 

dados a partir do livro da PEU. Assim, elaboramos um mapa da fila de espera de 

crianças e adolescentes. 

No gráfico abaixo, a linha de base corresponde aos profissionais que são 

demandados, a linha da lateral esquerda, de zero a cento e vinte, corresponde ao número 

de usuários na fila e, finalmente, na linha da lateral direita, os meses de janeiro a 

setembro, período considerado no levantamento. 

                                                 
36

BRASIL. Lei no 10.098  de 19/12/2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20/12/2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm>. Acesso em 29/10/2012. 
37

 Este levantamento compôs o material elaborado para apresentar as equipes existentes no CR durante a 

IX Conferencia Municipal de Saúde. 
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 Esse levantamento indicava, considerando as projeções do período, de janeiro a 

setembro de 2010, que a fila de espera para fonoaudiologia era de aproximadamente 118 

crianças, portanto, a estimativa era de que haviam pessoas em fila de espera há mais de 

um ano. 

Os esforços da equipe para interferir na violação do direito de acesso aos 

serviços prestados no CR têm sido limitados pela correlação de forças desfavoráveis no 

interior da instituição e na sua relação com a Secretaria Municipal de Saúde. Embora 

haja compromisso da equipe é visível que sua capacidade de organização e de pressão 

sobre o poder hegemônico dos grupos dominantes no interior da gestão é marcada pelo 

medo de represálias, pela fragilidade dos vínculos trabalhistas (há diferenças de 

posicionamento quando os profissionais são contratados ou concursados) e pela própria 

fragmentação do trabalho, em sua maioria em regime de plantão. 

Além disso, há outros elementos sobre o procedimento da PEU que, a nosso 

ver, merecem uma avaliação mais aprofundada por parte da equipe, como por exemplo: 

o grau de exposição dos usuários (e familiares) ao apresentarem suas demandas num 

espaço coletivo, do qual participam outros usuários e toda equipe profissional. Mesmo 

considerando o cuidado da equipe de evitar tal exposição e assegurar aos usuários 

atendimento individualizado quando os mesmos não querem se colocar no espaço 

coletivo. Além disso, por ser um espaço coletivo, poderia ser mobilizado para a 
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problematização do significado da fila de espera e da incapacidade de atendimento 

universal, fortalecendo assim a organização política dos próprios usuários. 

De um modo geral, é possível inferir que o procedimento da PEU revela 

uma iniciativa das equipes para interferir num processo de violação de direitos 

determinado por uma dinâmica institucional atravessada pelas contradições entre as 

necessidades e direitos do usuário e a reprodução de um poder hegemônico vinculado a 

interesses econômicos e políticos dominantes. 

A reunião de equipe é outro procedimento adotado no CR, no qual os 

profissionais se reúnem para tratar das situações que chegam através da PEU. Nossa 

observação acerca da dinâmica desse espaço revelou a importância da participação de 

cada profissional, pois no debate sobre as necessidades apresentadas em forma de 

demanda pelos usuários, a perspectiva interdisciplinar de abordagem expressa um 

diferencial nos encaminhamentos pertinentes ao atendimento das demandas. Os 

conhecimentos trazidos por cada especialidade profissional é fundamental para se 

reconhecer aspectos das reais necessidades dos usuários que nem sempre se revelam de 

forma imediata, orientando de forma mais qualificada os procedimentos que serão 

adotados. 

No que tange a esse procedimento, nossas observações e reflexões permitem 

indicar alguns questionamentos que a nosso ver estão diretamente relacionados com as 

possibilidades de fortalecimento da equipe e dos usuários na luta pela efetivação dos 

direitos. Parece-nos que o significado dessa reunião nem sempre é o mesmo para o 

conjunto dos profissionais que dela participam, o que já indica que do ponto de vista da 

organização do processo de trabalho há concepções diferentes que nem sempre estão 

claramente explicitadas, o que interfere na realização do atendimento. 

Outro elemento que merece destaque é que a análise das situações 

particulares nem sempre são consideradas em face da realidade institucional e social. 

Ou seja, nem sempre é possível construir nessas reuniões análises que permitam dar 

visibilidade ao caráter coletivo de tais demandas, vinculando-as à outras áreas de 

políticas sociais e dos direitos de cidadania. Mesmo quando há essa identificação, há 

limites para a efetivação de estratégias profissionais capazes de interferir nesses 

processos. 
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Outra mediação importante nesse espaço e para a qual consideramos a 

necessidade de maior investimento por parte da equipe é com relação as exigências 

éticas do trabalho profissional. Exatamente por se tratar de um espaço interdisciplinar a 

nosso ver, a discussão das exigências éticas postas para cada área profissional deveria 

ser uma constante na análise e encaminhamento das situações particulares, no entanto, 

essa mediação nem sempre é explicitada. Na mesma direção, as exigências éticas 

também se colocam em face da referência universal do direito à saúde. 

Outro elemento presente na dinâmica institucional diz respeito às 

intervenções da gestão municipal sobre o trabalho da equipe, seja pela destituição de 

profissionais dos cargos de gestão da unidade seja pelo não reconhecimento das análises 

produzidas pelas equipes. Nesse sentido, consideramos que os direitos dos usuários 

também estão ameaçados quando a reestruturação das equipes e dos serviços sofrem 

intervenções autoritárias e que colocam em último plano a qualidade dos serviços 

prestados. 

Contribuem para essa situação as características despóticas e autoritárias do 

poder local e a ausência de um poder organizado (dos profissionais e usuários) que 

possa fazer frente ao poder hegemônico. Tanto que diante das situações de represália, 

assistimos a indignação e impotência das equipes para fazer frente a elas, como ocorreu 

após os embates na IX Conferência Municipal de Saúde em que houve mudança na 

gestão da unidade e interrupção de alguns projetos. 

Após a explicitação dos conflitos na IX Conferência, o CR passou pela troca 

de gestão. A gerente foi substituída, sem nenhum aviso prévio, e sem qualquer 

possibilidade de interferência por parte das equipes e dos usuários, o que, a nosso ver, 

também demonstra ausência total de controle social. Neste, como em outros episódios 

marcantes, nossa supervisora de estágio teve um papel importante, discutindo conosco – 

estagiárias – o significado e alcance das medidas adotadas e os limites e possibilidades 

de intervenção da equipe. 

Na ocasião, as estagiárias haviam finalizado o projeto de intervenção do 

Serviço Social que tinha como objetivos socializar informações pertinentes ao CR, aos 

serviços e implementar uma roda de conversa para estimular os usuários à discussão e 

reflexão sobre processos de sucateamento dos serviços públicos no município em face 

da riqueza existente no mesmo, conforme consta no projeto: 
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“O Projeto ‘Espera Inteligente’, tem como objetivo ocupar de forma 

politizadora e esclarecedora o tempo de espera dos usuários antes de 

entrarem ao atendimento de Porta de Entrada única, assim como divulgar o 

trabalho realizado pelo Serviço Social na instituição. Este processo tem como 

ações a distribuição de cartilhas informativas aos usuários e paralelamente 

estabelecer uma roda de conversa com os mesmos usuários sobre o Centro de 

Reabilitação, os serviços ali realizados, as políticas sociais como direitos 

garantidos em lei e as várias formas de controle social às quais ele pode 

acessar como cidadão”. (Campos & Pérez, 2011) 
38

. 

O projeto, no entanto, não pode ser implementado, foi atropelado pelos 

acontecimentos políticos supracitados. Tratava-se de um projeto simples cujo único 

gasto previsto seria a confecção de cartilhas, para a qual pretendíamos usar os recursos 

da gráfica do município. O projeto seria conduzido pelas próprias estagiárias, sob 

supervisão da Assistente Social, o que não impactaria o trabalho da equipe. No entanto, 

sua inviabilidade provavelmente se deu pelo seu caráter sócio-educativo na perspectiva 

dos direitos. 

 Com relação ao atendimento das necessidades dos usuários, outro aspecto que 

chama nossa atenção e que, a nosso ver, se relaciona, ainda que por várias mediações, 

são os mecanismos de subsunção dos trabalhadores ao poder dominante, reproduzidos 

pelo caráter fragmentado e pontual que marca a tendência dominante das políticas 

sociais. 

 A maioria das demandas apresentadas pelas crianças e adolescentes que buscam 

atendimento no CR está relacionada, de forma imediata, à dificuldades de aprendizagem. 

Os próprios pais, durante as entrevistas, revelam que as dificuldades de aprendizagem 

aparecem na escola, sendo que os filhos não apresentam tais dificuldades em outros 

espaços: “aprendiam os jogos de videogames, as músicas, o conteúdo de revistas e todo 

tipo de atividades que achavam interessantes” (relatos informais). 

 A dificuldade de aprendizagem, que aparece como demanda, é determinada por 

uma série de fatores que incidem sobre essa situação: precarização do ensino, pobreza e 

subnutrição, ausência de articulação entre as várias políticas públicas, fragmentação das 

necessidades sociais e setorização da questão social. Determinações que, se não 

apreendidas na sua articulação inviabilizam o atendimento das reais necessidades dos 

usuários e podem contribuir para reforçar a tendência conservadora de individualização 

da questão social e culpabilização dos indivíduos sociais. 

                                                 
38

 Trabalho da disciplina de Estagio Supervisionado IV, Projeto de Intervenção do Serviço Social “Espera 

Inteligente”, elaborado pelas alunas, estagiárias Keyla Marques Campos e Adriana Aguiar Pérez. 
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3.4.1 A INSERÇÃO DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CR 

 

“E o assistente social é chamado a prestar serviços que podem corroborar o 

status quo ou atuar para criar outras formas de sociabilidade, que 

problematizam a organização da sociedade. Para que isso ocorra, é necessária 

uma sólida formação teórica e técnica. É preciso fugir das improvisações, é 

preciso planejar o trabalho, dar-lhe sentido teleológico. Como fazê-lo? 

Usando todo o arsenal que a ciência oferece, bem como renovando a 

qualificação permanentemente”. (Couto, 2009, p.653). 

 

O trabalho do Assistente Social no CR tem sua importância reconhecida 

tanto pelos profissionais da equipe quanto pelos gestores. Importa destacar que no CR 

há uma relação horizontal entre os profissionais, incluindo-se os médicos, que 

tradicionalmente nas instituições de saúde assume a hegemonia das relações. 

Nos atendimentos realizados pelo Serviço Social, identificamos uma escuta 

atenta dos usuários num diálogo em que seu interlocutor encontra confiança para 

expressar suas mazelas mais particulares. As estagiárias eram apresentadas ao usuário e 

sempre fomos ouvidas quando queríamos fazer alguma observação ou sugestão. 

Durante o atendimento há uma reflexão junto aos usuários sobre os encaminhamentos 

mais imediatos e nos espaços de tempo em que não havia atendimento direto, realizava-

se discussão entre a profissional e as estagiárias sobre os atendimentos e os 

encaminhamentos pertinentes. 

A cada atendimento, a prática pedagógica e socioeducativa podia ser 

observada, assim como a dimensão investigativa do trabalho do Assistente Social. A 

Assistente Social analisava quais usuários precisavam de uma visita domiciliar, para 

melhorar apropriação de suas necessidades. Elaboravam-se relatórios com informações 

mais relevantes que ampliassem as possibilidades daquele usuário receber algum 

benefício ou acessar algum serviço na rede com maior agilidade. As estagiárias também 

acompanhavam as visitas domiciliares e havia discussão sobre os elementos 

identificados, observando-se os princípios ético-profissionais e, posteriormente, 

analisando propostas de intervenção, inclusive as sugeridas pelas estagiárias. 

Consideramos que o trabalho do Serviço Social no CR se vincula aos 

princípios do projeto ético-político profissional, embora seja frequente, diante das 

condições acima discutidas, os limites concretos postos a este trabalho. 
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 No entanto, ainda que pese a seriedade e compromisso dos profissionais do 

Serviço Social do CR, existem limitações para o trabalho profissional, determinadas 

pela rotina engessada, pela fragmentação e desarticulação do processo de trabalho – já 

indicados por nós anteriormente – e pela falta de recursos (humanos e materiais). A 

dificuldade de organização profissional e política também são elementos que interferem 

na autonomia profissional e na qualidade dos serviços prestados, como procuramos 

indicar nas análises anteriores. 

 Por mais louvável que possa ser a ação de qualquer dos profissionais da equipe 

(e assim é) a ação isolada pouco efeito tem sobre o campo de efetivação dos direitos, no 

máximo, resolverá momentaneamente a demanda individual e superficial, mas a 

demanda coletiva, aquela que só é possível observar pela análise crítica da realidade 

(social e institucional), na maioria das vezes fica obscurecida pelo imediatismo, 

fragmentação e precarização das condições de trabalho e da política de seguridade 

social do município. 

 Não há efetivamente um projeto de intervenção do Serviço Social, do mesmo 

modo que não há um projeto institucional de reabilitação que assegure organicidade 

entre os atendimentos realizados e articulação com as determinações da realidade. As 

demandas apresentadas pelos usuários não são tomadas (discutidas) como expressão das 

desigualdades geradas pela apropriação privada da riqueza, que devolve como 

consequência sua, o empobrecimento de grande parte da população e consequentemente 

o aumento e reincidência da demanda, como se estas expressões da questão social 

fossem um “fenômeno” estranho a uma cidade tão rica. 

Totalidade, contradição e mediação, categorias tão conhecidas e discutidas 

pelo Serviço Social, não são referências para análise das situações concretas dos 

usuários. A ausência de organização política dos profissionais e dos usuários contribui 

para reprodução do poder dominante, interferindo nas condições de saúde dos usuários 

do CR. Elementos que confirmam o debate teórico sobre a necessidade de construção de 

um poder contra-hegemônico que depende da participação dos sujeitos organizados 

coletivamente. 
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3.5 ANÁLISE DE UMA SITUAÇÃO EMBLEMÁTICA 

 

 Na perspectiva de reconstruir algumas mediações entre as expressões mais 

universais do poder econômico e político dos grupos dominantes no município de Rio 

das Ostras e suas formas mais particulares que incidem sobre a vida dos usuários do CR, 

elegemos uma situação para análise, entendo-a como emblemática e reveladora, na sua 

singularidade, do debate teórico que procuramos realizar em nosso trabalho. 

 A situação é emblemática na medida em que revela a desvirtuação dos direitos 

em práticas do favor, pela violação dos direitos sociais inscritos na constituição, 

transformando um cidadão e sua família - vítimas do descaso do poder público - em 

criminosos, submetendo perversamente o campo dos direitos à relações de dominação e 

subalternização. 

 Nesse sentido, a situação objeto da análise que segue é a expressão particular das 

situações coletivas de todos os cidadãos que não dispõem de condições próprias 

(entenda-se mercantil) para provimento de suas necessidades de saúde e de assistência. 

 Em nosso tempo de permanência no estágio em Serviço Social na equipe de 

crianças e adolescentes, acompanhamos o atendimento de muitos usuários, situações 

particulares que poderiam ilustrar este trabalho demonstrando as condições de 

sobrevivência, do não acesso ou acesso precário aos bens e serviços públicos, como 

alimentação, saúde, educação e formação profissional, habitação, cultura e lazer. Do 

mesmo modo, ilustrar como estas condições interferem em seu desenvolvimento 

humano. 

 Em parceria com a orientadora deste trabalho, elaborou-se um roteiro
39

 de 

entrevista qualitativa que assegurasse ao usuário um espaço de confiança e que desse 

visibilidade à sua voz, sufocada pela indignação, pelo desrespeito sofrido em sua 

trajetória como esposo de uma mulher cardiopata e pai de três crianças com menos de 

três anos de idade. 

 A história desta família com o CR, inicia-se após o nascimento dos gêmeos. A 

esposa estava para por dar à luz e o fato de possuir história de cardiopatia, anemia e 

                                                 
39

O formulário utilizado na entrevista qualitativa está anexado ao trabalho. Elaboramos, também, um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (também anexo). 
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hipertensão, apesar de sua juventude, tornou a situação familiar mais complexa. Por este 

perfil, o Hospital Municipal de Rio das Ostras, não a recebeu como paciente parturiente, 

alegando ser a gestação de alto risco. 

 Um médico conhecido do casal, que trabalha também num hospital particular na 

cidade de Campos, internou-a neste hospital da rede privada, como se ela fosse sua 

sobrinha e, portanto, eles não tiveram com o parto especificamente, as despesas do 

hospital. 

 Após o parto, a mãe sofreu uma parada cardíaca e entrou em coma, 

permanecendo neste estado por mais de 20 dias. Neste mesmo dia, um dos bebes, teve 

também uma parada cardíaca, sendo socorrido a tempo, dois dias depois, o outro bebe 

também teve o mesmo problema e foi socorrido. Com a mãe em coma, eles não foram 

amamentados com leite materno, fato que ainda hoje é um transtorno para a família que 

não possui meios de manter a alimentação dos bebes de forma adequada. 

 Quando eles finalmente saíram do hospital, o médico os encaminhou ao serviço 

de reabilitação, por terem os bebes comprometimento nas funções motoras e 

respiratórias, diagnosticado pelo médico e relatado pelo pai na entrevista do seguinte 

modo: 

“O Motivo de eu ter procurado o Centro de Reabilitação primeiro porque é 

um serviço público de assistência para fisioterapia e reabilitação, tem os 

gêmeos que nasceram prematuros que tiveram problema de pós-parto e o 

bebe 1 ficou 30 dias na UTI direto, ele nasceu em coma, nasceu com 

problema respiratório e cardíaco e teve que ser sedado, induzido em coma 

para poder fazer um controle dos batimentos cardíacos dele. Ele tinha quase 8 

meses de gestação e aquele rapaz lá (referindo-se ao bebe 2 que estava no 

ambiente em que a entrevista foi realizada) teve uma infecção hospitalar com 

dois dias de nascido, ele nasceu com autonomia respiratória e cardíaca mas 

ele teve uma recaída devido a uma infecção hospitalar que gerou uma 

pneumonia muito forte nele e aí teve que ser induzido ao coma porque o 

coração dele não suportava a frequência respiratória”. (sic usuário) 

  Esse encaminhamento foi feito inicialmente a partir da indicação do 

médico que acompanhou o parto que: 

“[...] recomendou procurar um especialista na área do follow up
40

 para ser 

                                                 
40 Follow up é um serviço de acompanhamento do desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e 

adolescentes, ou seja, do seu aprendizado motor e intelectual. No caso dos bebes e de pacientes que ainda 

não estão na escola, trata-se da reabilitação, em que especialistas avaliam o desenvolvimento dos usuários 

para definir quais procedimentos serão os mais indicados para a continuidade. Se o diagnóstico for 

precoce, preciso e os procedimentos recomendados forem os adequados, as possibilidades de reabilitação 

das funções prejudicadas se tornam muito maiores. Em RO o fallow up estava sendo realizado no Centro 

de Saúde Sal Sal, com um pediatra e uma fonoaudióloga. Mas eles mesmos reconheciam que a demanda 
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realizado um tratamento de reabilitação de deficiência motora tanto nos 

braços quanto nas pernas, cuidando cedo pode-se reverter muito mais rápido 

e eu estava desempregado e a alternativa mesmo seria o serviço público”. [sic] 

 A justificativa apresentada pelo usuário para a procura do serviço público está 

diretamente associada à falta de emprego, o que já revela uma forma de consciência 

acerca da qualidade do serviço público e da cidadania. Uma dada associação entre 

emprego (renda) e a possibilidade de adquirir um serviço pela mediação do mercado, 

forma ideológica dominante de transformar a prestação de um serviço no campo dos 

direitos em mercadoria, que alimenta, por exemplo, o projeto de privatização da saúde 

em curso em nossa realidade. 

 Além disso, o desemprego atesta a situação da maioria dos usuários do CR e 

outra característica comum aos mesmos: quase sempre os usuários do CR são também 

os usuários de outros equipamentos que integram a rede de proteção social do município, 

especialmente da saúde e assistência. Fato que pode ser comprovado com a afirmação 

do entrevistado: 

“[…] a gente só tinha na época o bolsa família que era de 96 reais, de 

dinheiro só tinha isso e até então a gente tava levando as crianças com ajuda 

de colegas […]”. (sic). 

 

 Além disso, o valor do bolsa família R$96,00 (noventa e seis reais), amplamente 

questionado por sua inocuidade em termos de assegurar a reprodução social das famílias, 

deve ser considerado em face do altíssimo custo de vida do município e região (já 

discutido anteriormente), pressionado pela riqueza que circula nos municípios da região, 

seja pelo padrão de vida dos altos funcionários e empresários da indústria do petróleo 

seja pelo turismo; tanto que o salário mínimo indicado pelo DIEESE-Macaé é de 

R$ 2.616,41 (dois mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). Para 

agravar essa situação, é preciso registrar que essa família é composta por cinco 

membros, sendo dois adultos e três crianças, que à época da entrevista eram todos 

menores que três anos. 

 No que se refere à ajuda recebida pela família, o usuário relata que a mesma 

provinha de amigos, familiares e de instituições religiosas. A rede de amigos, familiares 

                                                                                                                                               
era bem maior que a capacidade de atendimento do laboratório de follow up que estava em 

funcionamento. Esse serviço não é amplamente divulgado e tampouco conhecido pela rede. 
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e religiosos pode ser considerada positivamente, uma vez que revela manifestação de 

solidariedade. No entanto, a necessidade de receber ajuda dessa rede também revela a 

“incapacidade” da política pública de assistência municipal de assegurar a reprodução 

social dos cidadãos que dela necessitam. Além disso, a ajuda advinda de instituições 

religiosas contribui para reforçar a individualização da situação familiar – que merece 

ser socorrida por uma carência – retirando-a, mais uma vez, do campo dos direitos e 

colocando-a no campo da filantropia, da caridade. 

 Ao ser indagado sobre o atendimento recebido no CR, o usuário faz as seguintes 

colocações: 

“[…] deveria ser um pouco mais acelerado, porque são situações que 

mostram um pouco de incompetência porque o atendimento inicial é aquele 

que começa ali na porta então a gestão deveria pensar por exemplo você 

como profissional da área de saúde no caso ali além de ser saúde e também 

de assistência social […] esse atendimento na porta ali deveria ter um 

treinamento [...] quem vai lá encontra, a burocracia faz parte do serviço 

público”. (sic) 
 

 A avaliação que o usuário faz sobre a “incompetência” e falta de “treinamento” é 

dirigida ao atendimento realizado na recepção do serviço. Consideramos que vários 

elementos contribuem para a representação do usuário acerca do que é ser competente, 

ser profissional da saúde – já que ele também considera que o recepcionista é 

profissional da saúde – e da necessidade de treinamento. 

 O sucateamento da saúde afeta a qualidade dos serviços prestados, gerando 

fragmentação e desarticulação dos processos de trabalho nessa área. A qualidade dos 

serviços, por sua vez, afeta o processo de recuperação da saúde dos usuários: pela 

demora e qualidade do atendimento, pelo desgaste (também financeiro) das idas e 

vindas a que o usuário é submetido e do vínculo que o usuário estabelece com o 

tratamento proposto. 

 Portanto, a observação do usuário também tem relação com as condições de 

trabalho, com a falta de investimentos na formação permanente dos profissionais, com 

expressões da alienação que comprometem a identidade e solidariedade de classe entre 

os trabalhadores (profissionais e usuários); aspectos que interferem diretamente na 

qualidade dos serviços prestados. 

 Esses elementos, estruturais e conjunturais, não podem ser desconsiderados na 

avaliação da qualidade do atendimento, no entanto, a ideia de burocracia associada ao 
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serviço público, presente na fala do usuário, também pode indicar uma dada 

representação cultural de que a competência, a qualidade e agilidade são méritos dos 

serviços pagos. 

 No capítulo II, ao discutirmos as políticas sociais, concordamos com Behring e 

Boschetti (2008), que afirmam haver uma lógica sustentada pela mídia na divulgação de 

ideias de satanização do público e sacralização do mercado, contribuindo para a criação 

de subjetividades antipúblicas e antiestatais. Essa satanização do público somada aos 

fatores de precarização das políticas sociais e das condições de trabalho afeta, portanto, 

a subjetividade dos usuários e dos servidores, (independente do vínculo que este último 

possua com a instituição empregadora), despolitizam a luta de classes e interferem na 

efetivação do direito à saúde. 

 Na perspectiva de entender melhor qual tinha sido a trajetória do usuário no CR 

e sua consciência sobre o direito à saúde, pedimos sua avaliação sobre as demandas que 

efetivamente foram atendidas, o tempo de espera, a sobreposição de atendimentos 

individuais e grupais. As considerações do usuário foram as seguintes: 

“A princípio o complicador era o transporte e o acesso, há sensibilidade 

quando a gente ia a pé […] a assistente social e a [...] foram conversar com a 

equipe gestora e ela autorizou o transporte pra gente que nem sabíamos que 

tínhamos esse direito. [...] teve feriado e como é uma instituição 

pequena com pouca gente trabalhando, acho que deveria ter [...] 

um pouco mais guarnecido entendeu, lá tem prioridade para 

hora extra, plantão extra, porque o centro de reabilitação tem tão 

pouca gente trabalhando e tem secretaria com tanta gente 

sentada o dia todo”. (sic). 

 

 Podemos observar que o usuário identifica como dificuldade para atendimento 

de sua demanda, portanto para efetivação de seu direito, o transporte que, como já 

discutimos anteriormente, no município de Rio das Ostras é caro e precário. Com 

relação a isso, importa destacar que a maioria dos usuários atendidos pelo CR é 

moradora de bairros periféricos do município, que se caracterizam pela falta de 

infraestrutura (saneamento, pavimentação, segurança, iluminação, serviços e 

equipamentos públicos), além da precariedade das moradias e baixa cobertura de 

transporte coletivo. Fatores que, como vimos, interferem nas condições de saúde e, 

neste caso específico, de recuperação da saúde. 

 Ainda com relação ao transporte, cabe destacar a intervenção do Serviço Social 

no esclarecimento ao usuário sobre seu direito de solicitar transporte institucional para 

realização dos atendimentos, confirmando a intervenção profissional na perspectiva dos 
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direitos e seu papel sócio-educativo, embora o próprio usuário atribua essa intervenção 

à sensibilidade do profissional. Vale destacar, também, que o transporte institucional é 

insuficiente para atender a demanda de todos os usuários que dele necessitam, 

dependendo de autorização do gestor. 

 O usuário também identifica que o número insuficiente de profissionais interfere 

no seu atendimento, fato que comprovamos em nossa experiência de estágio, pois nesta 

instituição de reabilitação, as equipes são pequenas e com número fixo de profissionais, 

quando um entra de licença, ou de férias, a equipe fica desfalcada daquela especialidade 

e o agendamento fecha até que aquele profissional retorne. Neste período, os usuários 

permanecem sem atendimento, fato que interfere na reabilitação, fazendo-a retroceder e 

atrasando-a de modo a desanimar o usuário, muitos abandonam o tratamento. 

Além disso, o problema relacionado ao espaço pode ser analisado por dois 

aspectos. A falta de espaço físico da unidade muitas vezes interfere no desenvolvimento 

do trabalho, pois em diversas ocasiões dois profissionais de distintas áreas tiveram que 

dividir a mesma sala, do mesmo modo que o usuário esperava liberar espaço para seu 

atendimento. O segundo aspecto relacionado à estrutura física é que mesmo que 

houvesse algum interesse do poder público em ampliar as equipes existentes ou formar 

novas, o espaço não comportaria esta possibilidade, a não ser é claro que houvesse um 

turno de atendimento após às 21:00 hs. 

 A fala do usuário indica que as crianças estão sendo atendidas no CR há dois 

anos e meio, sendo que esse período deve ser considerado tanto pelas especificidades do 

tratamento quanto pelos fatores anteriormente indicados que interferem no tempo e nos 

custos (para o usuário) do tratamento. 

 No que se refere às demandas apresentadas pelo usuário que não foram 

atendidas, o entrevistado relata que nesse período houve um esforço do Serviço Social 

de manter a família vinculada a dois outros projetos da assistência, um de atendimento à 

crianças (Canguru) e outro de “transferência de renda” (Cartão do Bem), no entanto, 

isso não foi assegurado. Novamente, cabe registrar que a maioria dos usuários da rede 

pública depende de programas e projetos de várias áreas de políticas sociais para sua 

reprodução social. 

 O tratamento das crianças dependia, além dos serviços de reabilitação, da 

realização de exames e da compra de medicamentos. O principal exame era a 

ultrassonografia transfontanela, que não foi realizada durante o período em que as 

crianças eram atendidas no CR, referindo-se ao não acesso ao exame declara: 
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“Não. […] sem falar que o resultado quando chega já não vale mais pois já se 

passou 3 meses e o sistema imunológico já foi alterado […]”. (sis). 
 

 As explicações dadas ao usuário eram de falta de recursos
41

, ou seja, falta de 

verba pública. Com relação a essa explicação o usuário tem uma visão crítica 

 
“[…] para começar é de ordem financeira

42
 (se referindo as justificativas que 

impediam a realização do exame) […] aqui nesse bairro e não sai água na 

torneira há quatro meses, estamos em abril e do réveillon até agora não temos 

água e aí você vê a Prefeitura dar uma festa e gasta quase 30 milhões de reais 

que só vai turista e pessoas que moram aqui a pouco tempo mas os que 

moram aqui há anos como eu e muitas pessoas estamos indignados e aí você 

vê chega na farmácia publica para pegar o remédio de pressão e quase sempre 

não tem  […] acho que a Rosinha
43

 ta tempo de mais lá entendeu são três  

governos diferentes: Cláudio, Sabino eleito e reeleito, Carlos Augusto eleito e 

reeleito, e o mandato dela continua e quem sofre é a população”. (sic). 

 

 A alegação de falta de recursos não convence o usuário, que identifica como 

procuramos fazer em alguns debates desse trabalho, que os recursos existentes são 

destinados para o atendimento de outros interesses que não têm relação com os direitos 

de cidadania. Do mesmo modo, identifica, não só ausência de prioridade no 

atendimento à saúde como na infraestrutura urbana do bairro onde mora. A relação que 

ele procura estabelecer com os gastos públicos na contratação de artistas para eventos 

comemorativos também foi discutida por nós quando criticamos a prioridade de gastos. 

 Ainda quanto à alegação de falta de recursos, realizamos um levantamento para 

obter mais informações sobre o exame e descobrimos que a ultrassonografia 

transfontanela, 

“é a técnica mais comumente utilizada para avaliar o encéfalo neonatal 

devido ao seu baixo custo, portabilidade, acessibilidade, rapidez, segurança, 

não invasividade e ao fato de não utilizar radiação ionizante. Tem alta 

sensibilidade e especificidade para a detecção das lesões encefálicas mais 

comuns dos neonatos, que incluem principalmente as hemorragias 

intracranianas e lesões hipóxico-isquêmicas. É utilizada também para a 

investigação de malformações congênitas, infecções congênitas e adquiridas, 

tocotraumatismo e no controle de hidrocefalia” SPR
44

.   

                                                 
41

 Lembremos aqui dos valores declarados pelo município em seu jornal oficial a quantia gasta 

mensalmente em exames pagos na rede privada de saúde. 
42

 Esta é uma contradição constante nos serviços públicos, os trabalhadores que estão encarregados do 

atendimento ao público sempre informam a mesma coisa, que não há verbas para a execução de 

determinado serviço, entretanto no caso de RO podemos afirmar que isto não é verdade, pois o 

conhecimento dos dados nos permitem refletir sobre os recursos existentes na cidade. 
43

 Quais interesses privados são atendidos com a permanência de certos sujeitos em posições estratégicas 

como esta? O que impede que cargos estratégicos para a democratização das políticas públicas sejam 

ocupados através de concurso público, por pessoas que se qualificaram profissionalmente para estes 

postos de trabalho? Será que os cidadãos munícipes são cientes da manipulação que as elites fazem das 

pessoas que ocupam certos cargos na gestão pública? Será que eles sabem que apesar de limitada, existe 

uma autonomia (inclusive política) dos profissionais concursados? 
44

 SPR, Sociedade Paulista de Radiologia, disponível 
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 Portanto, a alegação de falta de recursos não se justifica. 

 

 Além disso, na trajetória do usuário ficou evidente a cultura do clientelismo, 

pois ele afirma que tem conhecimento, e foi motivado por pessoas próximas, a procurar 

“políticos”, pois seria a única forma de acesso ao exame. 

“alguns exames mais difíceis de fazer, só com a assinatura de algum vereador, 

a gente leva o pedido do exame vai até a COCAA, lá eles autorizam ou não a 

realização do exame, no meu caso não foi autorizado, eles disseram que não 

tinha funcionário pra fazer, mas o exame estava sendo feito no CEDI” (sic). 
  

 Com relação ao clientelismo, durante a entrevista, o usuário em diversas 

oportunidades fez crítica a essa forma de se relacionar com o poder público. Faz 

observações que revelam sua percepção crítica de como alguns indivíduos são servis ao 

poder político-econômico pela conveniência financeira e pessoal que a servilidade pode 

ocasionar. 

 Após conseguir inserção das crianças no serviço de reabilitação o usuário alega 

ter ido dezesseis vezes ao setor de marcação de exames, além disso, afirma que ainda 

não havia conseguido atendimento psicológico, 

“[...] a única coisa que a gente vai precisar é de um psicólogo contínuo que a 

gente não tem para o bebê, que eu não consegui, embora também não tenha 

corrido atrás disso, não tenho mais paciência”. (sic). 

 A falta de paciência declarada pelo usuário pode ser compreendida quando 

tomamos consciência da peregrinação a que os usuários da saúde municipal são 

submetidos. A organização da saúde no município atende um protocolo que se executa 

por etapas distintas no processo. Primeiramente, o usuário deve passar por um clínico 

geral para obter um diagnóstico ou para receber o encaminhamento para o especialista, 

marca a consulta para o especialista que prescreve um determinado tratamento
45

; o 

paciente sai da consulta, retorna à recepção para autorizar sua ida às unidades em que se 

marcam exames ou mesmo à farmácia municipal. No caso de medicamentos o usuário 

deve se dirigir à farmácia municipal munido de diversos documentos como RG, 

comprovante de residência e cartão do SUS, além da receita, que se não for em duas 

vias e sem o carimbo de autorização não funcionam. É muito comum a falta de 

medicamentos, se não forrem os ultrabásicos não há nenhuma possibilidade de acesso, 

                                                                                                                                               
em:<http://www.spr.org.br/jpr_trabalhos_aprovados_detalhes.php?idcad=43&tipo=PA> acesso em 

10/11/2012. 
45

 Recuperamos registros do diário de campo do período de estágio sobre a reincidente ocorrência de 

relatos de usuários que reclamavam que os médicos especialistas conheciam determinados medicamentos, 

técnicas de reabilitação ou mesmo exames que seriam úteis ao tratamento, mas que estavam “proibidos 

pela prefeitura” de prescrever. Tais relatos nunca se transformaram em denúncias formais. 

http://www.spr.org.br/jpr_trabalhos_aprovados_detalhes.php?idcad=43&tipo=PA


89 
 

os outros que não estão disponíveis o usuário tem que prover com recursos próprios ou 

dirigir-se a um vereador conhecido e suplicar o favor do auxílio. No caso da 

necessidade do usuário ser de consulta com especialista ele deve iniciar sua 

peregrinação para descobrir em qual unidade o especialista está atendendo e se tem 

agenda aberta. Se a agenda estiver aberta, deve certificar-se do dia em que as senhas 

serão distribuídas para posterior marcação da consulta, que é limitada de dez a vinte 

pacientes por turno. Ciente, o usuário deve programar-se para chegar à fila o mais cedo 

possível (entre 3:00 e 4:00 hs). Distribuídas as senhas, para os que conseguem agendar 

consulta o tempo de espera é de três a quatro semanas. Os que não conseguem agendar 

consulta podem tentar um encaixe no lugar dos faltosos. No caso dos exames, o usuário 

recebe do médico o pedido para sua realização, passa no balcão e autoriza sua ida ao 

COCAA, setor no qual uma única funcionária é responsável pela autorização ou não dos 

exames, indicando onde e quando serão realizados. Se o exame for marcado fora do 

município o usuário deve ir a outro setor, o de transporte, ou telefonar para marcar a 

data da viagem, ou prover por seus próprios meios seu transporte.  De forma ilustrativa, 

vale registrar que o resultado do exame preventivo é entregue no prazo mínimo de três 

meses após a coleta do material. 

 O entrevistado expressa com clareza, e detalhes, o significado e o impacto de sua 

busca interminável na tentativa de efetivação de um direito constitucionalmente 

reconhecido. 

“A gente fica sem dormir, você perde a paciência, você precisa de um 

determinado objeto (bem ou serviço) e no caso deles (seus filhos), eles 

precisavam de um determinado exame e eu fui lá 3 meses seguidos, e eu 

tinha ido lá antes de ter começado a reabilitação, com o pedido da médica, 

que tinha feito porque como o dele, o hospital de lá era particular eu tive que 

chegar aqui e pedir para a pediatra transcrever o exame para poder na 

segunda semana se apresentar no guichê do posto e levamos a documentação. 
A administração disse que dia de marcação era toda segunda-feira, eu fui 

dentro de 3 meses, em todas as segunda feiras dentro desse período, e quando 

eu chego na décima sexta segunda feira a pessoa lá me disse que se eu tivesse 

vindo semana passada eu teria marcado, aí eu disse mas a senhora naquele 

momento me falou que naquele momento não estaria marcando e ela disse: 

mas marcou”. (sic). 

 O relato do entrevistado não deixa dúvidas quanto ao desgaste vivido no 

processo para realização de um exame que era fundamental para definir o tratamento de 

reabilitação de seus filhos. Nesse processo, o entrevistado também observa situações de 

desrespeito a outros usuários em outras unidades da rede. 

“O trabalho é ruim, as pessoas são vistas muito de cima para muito embaixo 

e ali era para ser exemplo como Secretaria de Bem Estar Social, era para as 

pessoas se sentirem iguais no tratamento, a premissa da sociedade exige que 
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todos os homens são iguais perante a lei, independente da posição ou status 

que ocupa [...] o que mais tem é gente precisando fazer exames e lá são 

maltratados, pessoas são hostilizadas, os idosos não tem atendimento 

prioritário, o simples, o beabá do serviço social é violado de forma explícita, 

pode ser que chegue um idoso ou portador de deficiência que tenha 

prioridade se tiver um conhecido ou uma indicação lá, mas normalmente é 

muito descaso com as pessoas” (sic). 

 Ao ser indagado se diante da violação de direitos, comum a muitos usuários dos 

serviços públicos do município, se havia tentado alguma forma de organização para 

enfrentar essa situação, o entrevistado se resigna diante da realidade que conhece 

“E aí você procura a associação de moradores daqui e a associação é 

subserviente ao poder executivo e alguns do poder legislativo então nada faz, 

nada acontece e nada funciona”. (sic). 

 As relações de poder identificadas pelo usuário são muito presentes nas relações 

institucionais e na forma como a maioria das “lideranças” locais se relaciona com a 

gestão, marcando de forma bastante acentuada a despolitização dos grupos e 

“movimentos sociais” do município. Relações que reproduzem as características 

conservadoras e autoritárias do poder dominante e que limitam as possibilidades de 

controle social e de interferência das forças democráticas nas políticas públicas. 

 O desgaste, o tempo de espera, o descaso, o clientelismo e todos os elementos 

abordados anteriormente, geraram uma situação de revolta e explosão do entrevistado 

quando, ao constatar que após inúmeras idas ao setor responsável pela marcação do 

exame, as informações eram contraditórias. 

“Ela dá um papelzinho que dá o direito da pessoa de marcar o exame na 

quinta-feira, ela me deu o papelzinho e falou para eu voltar na segunda-feira 

que me diria o dia da consulta e nesse dia que eu fui lá para saber qual era o 

dia para fazer os tais exames de consulta, ela falou que teria marcado se eu 

tivesse vindo semana passada e eu disse mas a senhora mesmo mandou eu vir 

hoje e mostrei os papeizinhos e ela segurou os papeizinhos aí não aguentei 

perdi a cabeça e agredi ela” (sic). 

 A agressão, injustificável em qualquer situação, é vista de forma isolada, 

descolada de todo processo de humilhação e desgaste, e o usuário se transforma em réu 

de um processo criminal. 

“Ela abriu um boletim de ocorrência a meu respeito, o investigador que tá no 

meu caso me chamou lá e eu fui e expliquei para ele, levei todos os benditos 

exames que estavam lá e todos os papéis assinados por ela dizendo o dia do 

meu retorno lá. Eu me senti bem humilhado, implorando por um exame que 

era direito meu, sem precisar de ir lá e pedir para um vereador ligar para eles. 

Mas eu estava disposto a qualquer sacrifício mesmo que comprometesse a 

saúde deles iria brigar com minhas forças para obter esses benefícios não ia 

pedir para vereador nenhum porque vai ter eleição esse ano e eu quero votar 

em alguém que eu acho que vai fazer alguma coisa e não porque me fez 

favores ate porque chegar lá e ninguém te atende de novo. Se o cidadão 

agisse dessa forma é que não seja igual a mim mas que fosse menos 
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subserviente desse povo, ele poderia começar a mudar a cultura do seu bairro, 

do seu local de residência porque se qualquer problema acontece com você e 

você se aproveita de um meio que não é legal só para você obter vantagem 

individual, você acaba prejudicando o coletivo num todo e você acaba sendo 

igual a eles” (sic) 

  A organização dos serviços públicos no município se dá a partir da lógica 

fundada na ideia de que tais serviços são favores, benefícios que os ocupantes da gestão 

fazem à população, este pensamento está naturalizado nas relações sociais locais. 

Quando, eventualmente, alguém recusa esta modalidade de acesso aos bens e serviços 

ou tem uma reação explosiva, passa a ser tratado como criminoso e toda sua história é 

reduzida a um único episódio de revolta, considerado como vandalismo. 

 Ao se referir ao beneficio individual o usuário demonstra consciência do corte 

de classe existente na sociedade e sua inserção numa delas. Demonstra conhecimento da 

verticalidade entre os sujeitos no funcionamento da coisa pública, prática que constitui 

desrespeito aos princípios da Constituição e do próprio SUS, princípios estes trazidos ao 

debate para que pudesse ficar clara a contradição entre o que está previsto em lei e as 

práticas realizadas no cotidiano. Do mesmo modo, os argumentos do entrevistado 

revelam, se diferenciando neste sentido, de muitos usuários do CR, um certo nível de 

politização e revolta do usuário, que por saber da existência dos direitos se recusa a ir ao 

“político” pedir o favor pessoal para realização dos exames. 

 Nessa situação, o usuário muniu-se de toda documentação necessária à marcação 

de consultas e exames e partiu em busca da satisfação das necessidades de saúde de sua 

família. Ao encontrar no sistema público a organização em torno de práticas como estas, 

que submetem os sujeitos à subalternidade, sua recusa em se inserir nos esquemas 

tornou-se sua sentença. Pois, após dezesseis tentativas (registradas) de marcação dos 

exames, o usuário teve rompido o limite de sua sanidade e num momento de explosão 

agrediu a funcionária com um soco que atravessou o vidro que os separava ferindo-a em 

seu rosto. 

 Hoje, após intenso processo de desgaste e de violação de direitos, o entrevistado 

responde por três crimes, em dois processos; da condição de sujeito de direitos passou a 

agressor e criminoso. 

 

“São dois processos nesse caso, se o juiz aceitar as denúncias, a orientação 

que eu tive foi a seguinte: eu depredei um patrimônio público e desacatei um 

servidor publico no exercício da função, então no que caracteriza a lesão 

corporal é ação pessoal e no que caracteriza a depredação e o desacato é 

movido uma ação pela procuradoria do município, desde que o juiz aceite 

essas argumentações e a argumentação vai ser feita pelo agente de polícia que 
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esta investigando o caso, ele relatou tudo no documento, as partes já 

assinaram e já foi tudo encaminhado e depende do juiz de aceitar as 

condições em que condições aquilo ali poderá prosseguir ou não, ainda não 

respondi o processo pois a investigação não acabou ainda então depende do 

juiz de acatar ou não, não to fugindo de nada eu acho que eu devo ser punido 

desde que alguma coisa melhore eu fico satisfeito com isso, não quero 

cumprir pena alternativa, quero cumprir a reclusão ela existe e irei cumprir 

com o maior prazer”. (sic). 
 

 

 Diante da possibilidade de reclusão e da posição do entrevistado sobre isso, 

indagamos se não havia uma tentativa de querer se transformar em herói, ao que ele 

responde. 

 

“Eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício de forma correta. Eu não quero 

ser herói, eu queria ser um assistente social antissocial, porque para ser um 

bom assistente social depende de que bom você é”. (sic). 
 

 O entrevistado refuta a ideia de herói, introduzida por nós na entrevista, e se 

refere ao Serviço Social, já que durante um período foi aluno do curso em uma 

Universidade particular em Cabo Frio. O heroísmo sai da esfera pessoal e se coloca em 

determinado campo profissional, o que nos remete à discussão que realizamos no curso 

acerca das representações que marcam a consciência dos Assistentes Sociais; 

representações que quando não matizadas pelas mediações e contradições da 

sociabilidade burguesa oscilam entre o imobilismo e o voluntarismo (Iamamoto e 

Carvalho, 1982). 

 

 A epopeia de nosso entrevistado está longe de terminar e o que era central em 

sua trajetória de busca pelo atendimento das necessidades de saúde de sua família, se 

transmuta em preocupação individual, borram-se os contornos públicos e políticos e seu 

desfecho será dado pela via da judicialização. 

 A dimensão coletiva dessa necessidade, expressão da questão social, é 

obscurecida e a trajetória dessa família é lançada à roda da Fortuna
46

 

 

“[...] eu espero que eles não tenham nenhum tipo de sequela mais tarde 

devido ao retardo desse exame. Pelo que a Dra. neuropediatra constatou pelo 

pouco caso[...] ela falou que estava tudo bem com a primeira, que foi feita na 

CTI, que não tinha no momento acusado nada passa a ser e bom fazer logo 

em seguida porque a moleira desce, tende a fechar mais rápido devido a 

medicação que não é um crescimento normal de uma criança pelo período 

que eles ficaram na UTI. Então devido a essas condições a moleira tendia a 

                                                 
46

Deusa romana ligada ao destino, à sorte (boa ou má). 
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fechar rápido demais, a de um dos bebês, quase não dá para ver nada mas 

desse rapaz aqui (se referindo ao outro filho) dá para ver um pouquinho está 

mais aberto. Até esse período de tempo minha pressão subiu três vezes, 

mudei a dose do remédio para o fígado, comecei a ficar irritado, inquieto 

porque além de tudo, parado, precisando resolver essa situação e não 

conseguindo, e a pessoa que tinha esse poder na mão não queria resolver, 

porque é impossível você ver uma cidade tão rica como a nossa não ter 

dinheiro para poder comprar um equipamento que vale 150 reais, e a gente só 

tinha uma renda de 96 reais por mês e eles não quiseram liberar nenhum 

prontuário
47

 de encaminhamento porque ela teve alergia aqui, ela entrou na 

sexta-feira e na segunda-feira teve uma reação alérgica a medicação que 

tomou, uma coisa terrível (um paciente tinha falecido e outro transferido, 

segundo relato de um funcionário). Aí a pressão subiu muito e depois 

explicaram para ela que não foi bem assim e ai deram o medicamento para 

controlar a pressão dela e ai ela teve uma reação alérgica e teve uma 

medicação ou seja eles estavam com raiva da prefeitura e descontaram em 

nós”. (sic). 

 Ao final de seu relato o entrevistado relata seu projeto de fazer um curso 

profissionalizante e voltar a trabalhar, embora reconheça que terá dificuldades por sua 

condição de saúde e por não ter direito à creche, já que para isso os pais precisam estar 

empregados. A família continua dependendo da ajuda de amigos, parentes e instituições 

religiosas para assegurar o suprimento de suas necessidades. As crianças permanecem 

em tratamento no CR e os exames nunca foram realizados. Ao ser indagado se havia 

mais alguma coisa que gostaria de dizer o entrevistado afirma, 

 

“espero que os próximos profissionais do serviço social façam menos jogo 

político, mas sim dentro de sua autonomia impor o seu ponto de vista. As 

pessoas lutam para sobreviver e não para viver, é a competição do emprego, é 

a competição na empresa para você poder respirar, para você garantir a 

estabilidade para seus projetos que são apresentados para você se garantir seu 

status social”. (sic). 

 

 

 O serviço social volta a ser citado pelo entrevistado, numa perspectiva marcada 

por sua trajetória que não diferencia a atuação profissional de outras intervenções que 

participam do jogo de poder instituído nas relações institucionais e cotidianas. 

 Como dissemos, o intuito de eleger essa situação emblemática para análise era 

demonstrar as expressões particulares do poder dominante que interferem nas condições 

de vida dos trabalhadores empobrecidos, especialmente daqueles que dependem dos 

serviços públicos para sua reprodução. Mostrar como nesse caso particular, as 

determinações sociais são obscurecidas e a condição de sujeito de direito fica subsumida 

à condição de criminoso. Um pai de família que se revolta diante de situações de 

                                                 
47

Negligencia de informações e dificultação de acesso a documentos que dizem respeito à condição de 

saúde dos usuários. 
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mandonismo, clientelismo e violação de direitos e que passa a responder criminalmente 

por sua fúria. 

 O destino dessa família está agora nas mãos da Fortuna, expressando de forma 

emblemática como as determinações de classe são transfiguradas em contingência pela 

força do poder dominante que oprime e submete. 

 

“A experiência da contingência, gerando incerteza e insegurança, alimenta o 

medo, e este gera superstição; a finitude humana e a essência passional ou 

desejante dos humanos os colocam na dependência de forças externas que 

não dominam e que podem dominá-los; para conjurar a contingência e a 

finitude, assegurar a realização dos desejos, diminuir o caráter efêmero dos 

objetos desejados e estabilizar a instabilidade da existência, os humanos 

confiam em sistemas imaginários de ordenação do mundo: presságios, deuses, 

religiões e reis, isto é, confiam em forças e poderes transcendentes. Assim, 

para não ficar ao sabor das vicissitudes da fortuna, aceitam ficar à mercê de 

poderes cuja forma, conteúdo e ação lhes parecem portadores de segurança, 

desde que obedecidos diretamente ou desde que tenham seus representantes 

obedecidos. A religião racionaliza (em sentido psicanalítico) o medo e a 

esperança; a submissão ao poder político como poder de uma vontade 

soberana secreta, situada acima das vontades individuais dos governados, 

racionaliza o permitido e o proibido”. (CHAUI, 2004:166). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 O processo de construção deste trabalho, levou-nos a trilhar as veredas mais 

sinuosas da pesquisa. Nesta trilha, cada autor, cada disciplina cursada, cada registro no 

diário de campo nos possibilitaram explorar regiões veladas das relações sociais e 

elaborar reflexões e questionamentos que instigavam ainda mais o desejo de desvendar 

a essência do objeto, as relações de poder e correlações de forças (travadas ou não) na 

cidade de Rio das Ostras. 

 Os aspectos investigados, revelam em primeiro lugar que a riqueza local e o 

crescimento econômico do município caminham na direção contrária ao 

desenvolvimento social, não traduzem as condições de vida da maioria da população, o 

desenvolvimento humano que esta riqueza poderia promover, a realização de “bem estar 

social” de fato não acontece. Ao contrário, quanto mais cresce a riqueza da cidade tanto 

mais as expressões da questão social se multiplicam por suas ruas e bairros afetando 

diretamente as condições de vida da população local, as mais subalternizadas, negando-

lhes a qualidade necessária ao seu desenvolvimento humano. 

 Nesta busca por respostas, verificamos que ocorre no município uma 

apropriação hegemônica, quase autocrática, do poder político por parte das elites 

econômicas que disputam entre si o revesamento da gestão municipal, isso pela inócua, 

para não dizer inexistência de forças de oposição. Isto ocorre em função do 

posicionamento conservador e repressivo dos gestores, que amedronta e subalterniza os 

sujeitos em suas tentativas de subversão, sejam elas individuais ou coletivas. 

 Observamos ainda a “reatualização do conservadorismo” na prática da política 

local, que ocorre através da negação de direitos pela precarização e sucateamento dos 

serviços públicos, para que o acesso aos mesmos se torne um favor, aprisionando assim 

o cidadão à divida contraída com seu benfeitor. 

 Comprovamos que o abuso do poder é prática corriqueira, tendo como episódios 

mais reveladores deste tipo de conduta das autoridades a dispensa e remanejamento dos 

profissionais que alçaram a voz num protesto coletivo durante a IX Conferência 

Municipal de Saúde, demonstrando recusa às arbitrariedades anunciadas e executadas 

pelos gestores. 

 Identificamos, e denunciamos, a criminalização da pobreza, quando um usuário, 

sujeito de direitos, num momento de desespero e fúria se revolta e agride um 
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funcionário público no exercício de suas funções. Contribuem para essa situação as 

características despóticas e autoritárias do poder local e a ausência de um poder 

organizado (dos profissionais e usuários) que possa fazer frente ao poder hegemônico. 

 Comprovamos ainda a insuficiência de pesquisas para elucidação da realidade 

econômica e política de Rio das Ostras e dos seus impactos sobre as condições de vida 

dos trabalhadores. Esta ausência se revela não só entre os estudantes universitários da 

área de humanidades e saúde, mas também por parte dos profissionais. O trabalho 

cotidiano nas instituições, torna-o um espaço privilegiado de observação da realidade e 

dos movimentos da mesma em função das forças atuantes no município. Romper as 

barreiras do isolamento entre profissionais de distintas áreas de atuação e a 

Universidade constitui-se papel e um desafio que se coloca aos sujeitos comprometidos 

com os direitos de cidadania. Profissionais inseridos nas políticas públicas e na 

Universidade podem contribuir com a qualidade dos serviços prestados, seja pela 

capacitação permanente, seja pelo ensino, pesquisa e extensão. A troca, análise e 

articulação entre os elementos observados na realidade do cotidiano profissional, a 

construção de espaços de colaboração entre pesquisadores e profissionais e a realização 

de projetos de pesquisa e extensão, com certeza contribuiriam para desconstruir a 

identidade elitista da Universidade Pública, transformando-a num espaço de debate 

aberto à sociedade. 

 Observamos ainda que a construção da identidade de classe passa por inúmeras 

mediações e que a alienação, o preconceito, a competição, a negação de contribuições 

de conhecimentos de outras áreas do conhecimento precisam ser enfrentados 

coletivamente para fortalecer a perspectiva de análise da realidade a partir do ponto de 

vista da classe trabalhadora. A transformação da realidade, a apropriação das diferentes 

expressões do poder que domina, depende do movimento do coletivo dos trabalhadores 

que abarca as diferenças e diversidade no universo deste conjunto. 

 Consideramos que o processo de construção de uma identidade de classe entre 

os profissionais e usuários das políticas sociais pode ter a participação dos Assistentes 

Sociais que, por sua formação crítica e generalista, tem muito a contribuir. 

 O Centro de Reabilitação revela uma institucionalidade particular, cuja 

apreensão depende de situá-la no contexto mais amplo da realidade social. Os serviços 

prestados pelas equipes profissionais do CR são determinados pela qualidade dos 

serviços prestados em outras áreas de políticas públicas como educação, trabalho e 

renda, habitação, saúde e assistência. O espaço das reuniões de equipe, para além da 
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discussão dos casos isoladamente, tem potencialidade para se transformar num espaço 

de debate sobre as exigências éticas colocadas aos diferentes profissionais, para análise 

crítica da realidade (social e institucional) e de apreensão das demandas como 

expressões da questão social, ou seja, demandas coletivas, para a partir daí orientar 

estratégias de articulação intersetorial e reivindicação junto às esferas do Estado que 

correspondem a cada necessidade identificada. 

 Quanto a nós, Assistentes Sociais, sem querer cair no risco do messianismo, 

devemos um retorno à sociedade do investimento dos recursos públicos aplicados em 

nossa formação. O projeto Ético-Político do Serviço Social, o Código de Ética do 

Assistente Social e as Diretrizes Curriculares, constituem-se na bússola que orienta 

nosso trabalho profissional no cotidiano, portanto, o cultivo da reflexão crítica (teórica e 

ético-política) é um compromisso do qual não podemos abrir mão; exigindo de nós, 

investimento na capacitação permanente e na articulação entre os profissionais, na 

perspectiva de construir estratégias que apontem para a construção da autonomia dos 

sujeitos, especialmente dos mais empobrecidos. Estratégias que recusam o discurso do 

“direito a ter direitos” sem discutir com os usuários e elucidá-los quanto às causas e 

consequências da negação e da violação dos direitos sociais conquistados. 
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ROTEIRO / ENTREVISTA COM USUÁRIO 

 Como você chegou ao CR? Quem o encaminhou e por que motivos? 

 Quais as condições socioeconômicas de sua família no momento em que você 

chegou ao CR? E agora? 

 O que você tem a dizer sobre o atendimento dispensado a você durante o seu tempo 

de permanência como usuário dos serviços deste equipamento? 

 Em sua permanência como usuário, quais demandas foram atendidas? Quanto 

tempo demorou para que essas demandas fossem atendidas? Você sabe dizer por 

quantos atendimentos individuais e/ou em grupo você passou antes de ter essas 

demandas atendidas? Qual sua avaliação sobre esse tempo de espera? 

 Quais as demandas que não foram atendidas? Quais as justificativas dadas para o 

não atendimento a essas demandas?Como você tomou conhecimento da 

impossibilidade de atendimento dessas demandas? 

 As demandas não atendidas tiveram que impacto sobre sua vida e de sua família? 

 A que outros equipamentos ou unidades da rede de saúde você foi encaminhado no 

decorrer deste processo? 

 O que você tem a dizer sobre o atendimento nestas unidades no que se refere às 

demandas colocadas a estes serviços? 

 Em algum momento você precisou utilizar o sistema privado de saúde? Você teve 

que pagar ou foi subsidiado pelo município? 

 Em algum momento você identificou a violação de seus direitos de cidadão por 

parte do Estado? 

 Em que situação se encontra o processo movido contra você? Como esta relação 

chegou a este extremo? 

 Durante todo esse processo de busca pelo atendimento de suas necessidades você 

conheceu algum usuário que estivesse na mesma situação que você? Existiu alguma 

forma de mobilização entre vocês? 

 Neste momento com quais recursos (não só materiais) você conta para o 

atendimento das necessidades de sua família? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa com a aluna Adriana 

Aguiar Pérez, estudante do 9º período do Curso de Serviço Social da UFF – Polo de Rio 

das Ostras. Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, que 

será apresentado como um dos requisitos para conclusão da graduação em Serviço 

Social. Esta pesquisa está sendo orientada pela Profa. Cristina Maria Brites – e-mail 

crisbrites@uol.com.br – Fone: (22) 8812-9295, que está à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 O objetivo dessa pesquisa é analisar, na perspectiva dos direitos de cidadania, os 

aspectos políticos e econômicos que incidem sobre a prestação dos serviços em um dos 

equipamentos de saúde do município de Rio das Ostras. 

 Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 Ao aceitar participar você será convidado a fornecer informações sobre alguns 

aspectos de sua vida e avaliar o atendimento recebido nos equipamentos da rede de 

saúde do município. Estas informações serão coletadas através de uma entrevista semi-

estruturada que será gravada. 

 A utilização do gravador tem por objetivo garantir a fidelidade das informações 

fornecidas por você e facilitar a coleta de dados para a pesquisa. Durante a realização da 

entrevista, se julgar necessário, você tem o direito de solicitar a interrupção da gravação. 

 Em nenhum momento da pesquisa sua identidade será revelada e todas as 

informações fornecidas por você são sigilosas. 

 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente 

com a entrevistadora, termo do qual você terá uma cópia. 

 

Agradecemos sua colaboração. 

 

CONSENTIMENTO 

 

 

 Eu _____________________________________________________, declaro 

que li/ouvi as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer 

as informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 

 

Rio das Ostras/RJ, _____/ _____/ _____. 

 

________________________________ 

                                                                 Entrevistada (o) 

________________________________ 

                                                              Entrevistadora 
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O QUE É O “PODER”? 

(texto para distribuir entre o público na audiência de defesa de tcc) 

 

O que é poder? Quem pode ter poder? De que modos se adquire poder? Manda 

quem pode e obedece quem tem juízo? Ou é preciso mais que perda de juízo para 

interpelar o poder dominador /subalternizador? 

Qual o nó da sociedade burguesa? O que é questão social? Porque a relação 

capital trabalho é contraditória? Esta contradição é ineliminável? Por que tem que 

existir tantos pobres e tão poucos ricos? 

Por que quando se fala em socialismo ou comunismo, a mídia dominante nos 

pergunta se queremos ter nossas casas invadidas por um monte de gente que não 

conhecemos ao invés de nos perguntar se somos ou não a favor de que patrimônios 

multibilionários como os do Eike Batista, Paulo Maluf, ACM, Sarneys, ou os latifúndios 

brasileiros sejam socializados? 

Foi pensando nestas questões e observando como elas se apresentavam no 

campo de estágio que decidimos realizar esta pesquisa e no cap. I buscar em “A origem 

da Família, da Propriedade privada e do Estado” de Engels, as explicações para estes 

questionamentos, e pudemos verificar que nem sempre a família existiu como a 

conhecemos hoje, pudemos verificar que a propriedade privada se constituiu das 

escolhas sociais que os grupos elegiam diante de novas possibilidades e que essas 

escolhas resultaram além de outras coisas, também na escravidão.  O Estado foi criado 

pela necessidade de dar legalidade às ações dos possuidores além de regular os 

contratos efetivados no mercado. 

Com Wood compreendemos as origens agrárias do capitalismo e o processo de 

proletarização da força de trabalho. Quais foram os determinantes que possibilitaram o 

desenvolvimento do capitalismo, verificamos que “As condições da classe trabalhadora 

na Inglaterra” guarda muitas semelhanças com a classe trabalhadora de países de 

capitalismo periférico ainda hoje. 

Mas Hobsbawm nos mostrou que a classe trabalhadora se organizou e avançou, 

primeiro foram os quebradores de máquinas, depois os Cartistas e a classe trabalhadora 

organizada em sindicatos combativos se reconhecendo como classe para si. 

No cap. II com Florestan pudemos compreender que a revolução burguesa no 

Brasil de fato nunca ocorreu na sua forma clássica, mas que os traços da cultura política 

brasileira que permanecem inalterados como mandonismo, coronelismo e clientelismo 
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se forjaram no período compreendido entre a colonização e a República velha, mas que 

estão mais vivos do que nunca entre nós nas relações sociais. Neste sentido, Chaui em 

“Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária” explica exatamente como ocorreram os 

processos constitutivos de nossa identidade nacional. 

Com Elaine Behring e Ivanete Boschetti, recorremos as sendas das políticas 

Sociais no Brasil que afirmam que até 1887, não há registro de qualquer legislação 

social e que em 1898 criou-se uma caixa de socorro para a burocracia pública até 

chegarmos à contemporaneidade onde o Estado sucumbe aos ditames neoliberais num 

processo de auto-mutilação que se efetiva pela contrarreforma do Estado, cujo desmonte 

das políticas sociais conquistadas com a Constituinte de 1988 é o maior e mais nefasto 

reflexo, por meio do qual se proliferam as expressões da questão social. 

Cap. III a Questão social esta que consideramos a filha bastarda de Rio das 

Ostras e seu amante o Petróleo. Mas porque bastarda? 

A pesquisa de Cruz sobre as riquezas e as disputas de poder na região Norte 

Fluminense nos serviu de base para situar historicamente a constituição e 

desenvolvimento dos municípios da região, além de demonstrar as vias pelas quais se dá 

a disputa do poder econômico e a apropriação por estes do poder político. 

Você conhece o orçamento anual do município? Já leu o jornal oficial? Sabia que 

nele autoridades prestam contas do dinheiro público que gastam e a forma como gastam 

este nosso dinheiro? 

Rio das Ostras tem crescido e enriquecido vertiginosamente de forma a 

impressionar qualquer instituto de estatística ou indicadores. Porém, quando estamos 

em atendimento aos usuários no CR, podemos verificar que existe uma contradição que 

se expressa pelo empobrecimento dos usuários, além da constante reincidência das 

demandas de dificuldades de aprendizagem. Verificamos ainda através da observação 

que estes usuários possuíam outras coisas em comum além das demandas, os bairros 

onde residem, as escolas públicas que frequentam, as unidades de saúde, a falta de 

acesso qualificado à renda...,  o que há comum a todos é a pobreza estrutural. Mas como 

explicar esta pobreza em meio a tanta riqueza? É possível que isto aconteça? Pobreza e 

riqueza no mesmo espaço? 

Para explicar esta contradição abordamos alguns aspectos que são determinantes 

para a reprodução humana e os relacionamos com as reais condições de vida dos 

usuários. Assim, para que nossa análise adquirisse a fundamentação que explicaria 

literalmente as relações de poder e as correlações de força e a desigualdade existente 
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entre elas, elegemos um caso considerado por nós como emblemático e portanto 

revelador desta contradição. 

No dia da entrevista, a família do usuário encontrava-se há três dias sem gás e as 

crianças estavam tomando água com açúcar na mamadeira. 

Precisando fazer o exame Ultrassom de Transfontanela (confirmado na pesquisa 

como o mais eficaz e barato) ele teve que ir ao posto de marcação 16 vezes, sem 

alcançar êxito em sua Via Crucis, na 16ª vez ele explodiu num ataque de fúria e agrediu 

a funcionária, que nas 16 vezes o mandava retornar com o papelzinho e que na 16 ª vez, 

disse que se ele tivesse vindo na semana anterior ele teria conseguido marcar. Neste 

caso ficam caracterizados várias formas de desrespeito ao cidadão, de violação dos 

direitos e como a precarização e sucateamento das políticas sociais interferem 

diretamente na realização da vida humana assim como se amplia de forma assustadora 

as expressões da questão social. 

O Centro de Reabilitação revela uma institucionalidade particular, cuja 

apreensão depende de situá-la no contexto mais amplo da realidade social. Os serviços 

prestados pelas equipes profissionais do CR são determinados pela qualidade dos 

serviços prestados em outras áreas de políticas públicas como educação, trabalho e 

renda, habitação, saúde e assistência. 

Todos os processos identificados, todas as mediações teóricas e as análises 

críticas que realizamos, são resultados dos processos de trabalho, nos quais encontram-

se inseridos os Assistentes Sociais. Os que estão na função de professor acadêmico, os 

que se propõem no exercício da supervisão de estágio e nós os graduandos. O Projeto 

Ético-Político do Serviço Social, o Código de Ética do Assistente Social e as Diretrizes 

Curriculares, constituem-se orientadores do nosso trabalho no cotidiano para que o 

compromisso de lutar pela materialização dos direitos assegurados em lei se realizem de 

forma qualificada, inclusive pela elucidação dos usuários sobre a falácia do “direito a ter 

direitos” e não só, mas também a prática pedagógica emancipadora que possibilita a 

transformação de simples usuários em sujeitos politizados e com pensamentos 

autônomos em relação aos usurpadores do poder e da realidade que os cerca. 

 

 


