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RESUMO
Partindo da compreensão dos desastres (socio)ambientais como expressão da
“Questão Social”, o presente trabalho de conclusão de curso representa nossa
contribuição para pensar os desastres no âmbito de sua relação com a Política
Nacional de Assistência Social, com ênfase no trabalho desenvolvido por
Assistentes Sociais em tais contextos. Apontamos aqui a urgência em se ampliar
essas discussões no âmbito da formação profissional em Serviço Social para que o
atendimento destinado aos afetados, pela via da referida política, executada em
grande parte por Assistentes Sociais, não se limite a um atendimento emergencial e
paliativo, mas se traduza em um atendimento que considere os sujeitos em sua
totalidade, garantindo o respeito aos direitos e às necessidades humanas. A
metodologia aqui utilizada contou com revisão de literatura, pesquisa documental,
análise de dados quantitativos e qualitativos levantados junto ao Centro de
Referência de Assistência Social de Ururaí e ao Núcleo de Pesquisas e Estudos
Socioambientais (NESA/UFF) e entrevistas com assistentes sociais. Identificamos
que mesmo assumindo destaque no que se refere ao atendimento e ao
acompanhamento dos afetados por desastres, a Política de Assistência Social ainda
apresenta fragilidades nesse campo.
Palavras-chave: “Questão
Assistência Social.
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ABSTRACT

From the understanding of disasters (social) environment as an expression of "Social
Issues", this course conclusion work is our contribution to think about disasters in the
context of their relationship with the National Policy for Social Assistance, with
emphasis on the work of social workers. We point out here the urgency to extend
these discussions in the professional qualification in Social Work so that care with
those affected, by means of the policy, carried out largely by Social Workers, not
limited to an emergency and palliative care, but translates into a care considering the
subject in its entirety, ensuring respect for the rights and human needs. Like
methodology was used literature review, documentary research, qualitative and
quantitative analysis of data collected by the Social Assistance Reference Center of
Ururaí and the Center for Research and Studies Social Environmental (NESA/UFF)
and interviews with social workers. We identify that even assuming prominence in
relation to the care and monitoring of people affected by disasters, the social
assistance policy still has deficiencies in this area.
Keywords: Social Issues, Social-Environmental Disasters, Policy for Social
Assistance.
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INTRODUÇÃO
Ao fim da graduação em Serviço Social, as/os estudantes são orientadas/os a
elaborar seu trabalho final de curso abordando questões suscitadas no período de
estágio, o que no curso de Serviço Social é quesito obrigatório para formação,
segundo as diretrizes curriculares da ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social).
O presente trabalho é, em parte, resultado dessa orientação, mas é também
resultado

de

uma trajetória

de

aproximação

com

a

temática

ambiental,

proporcionada pela formação técnica em meio ambiente, pela inserção no Núcleo de
Pesquisas e Estudos Socioambientais da UFF-Campos (NESA), e pela aproximação
com os sujeitos que vivenciam as consequências desastrosas do modelo de
desenvolvimento econômico e social vigente, que nada deixa escapar as suas
garras.
O estágio supervisionado em Serviço Social foi realizado no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) de Ururaí, bairro do Município de Campos
dos Goytacazes que, com certa regularidade, é afetado pelas cheias do rio de
mesmo nome, que contorna parte da localidade.
Nesse bairro, no ano de 2012, a Política de Assistência Social começou a ser
implementada através da implantação do CRAS, que se apresenta como um
equipamento público que se propõe a atuar na prevenção de situações identificadas
como de “riscos” e “vulnerabilidades”, mas na prática atua nas situações
emergenciais.
O NESA, núcleo fundado desde o ano de 2010, na Universidade Federal
Fluminense (UFF), foi o espaço que proporcionou o exercício da iniciação científica
e a aproximação com a temática específica dos desastres, por meio da inserção na
linha de pesquisa Água, Desastres e Riscos.
A convivência em espaço multidisciplinar possibilitou acessar o debate sobre
os desastres em nível teórico, através do diálogo estabelecido entre esse núcleo
com outros núcleos e universidades e das trocas daí decorrentes, bem como através
da participação em diversos eventos e atividades de caráter acadêmico e as que
incluíam a sociedade civil, contribuindo para uma compreensão dos desastres
diferente da tradicionalmente abordada pelas ciências da natureza.
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A compreensão dos desastres elaborada fora desse âmbito, ainda hoje
predominante, busca referenciá-los social e historicamente, apontando, por exemplo,
que não é natural que secas, deslizamentos de terras, ou chuvas torrenciais tirem o
abrigo e a vida de muitas pessoas periodicamente.
Assim, quando falamos aqui em desastres, nos referimos a essas situações
que ocorrem em função de uma dinâmica da natureza, mas que também são
agravadas a partir das ações e interações humanas.
Desta forma é que o contato com as famílias que todos os anos enfrentam as
perdas de seus bens (materiais ou não), de suas moradias, quando não a perda de
familiares foi também essencial para a escolha desse tema. E ainda a possibilidade
de ouvir as/os afetadas/os pelos desastres de Teresópolis e Petrópolis1, cujo ápice
foi no ano de 2012, narrando todas as dificuldades que começaram a enfrentar ou
que se intensificaram a partir do ocorrido. Pessoas ainda dadas como
desaparecidas; o endividamento causado pela necessidade de pagar aluguel após a
perda do lar; as políticas de reassentamento que não acompanham as
particularidades das famílias; a materialização da ausência de direitos.
A impressão é que essa perspectiva dos desastres, que não os vê apenas
como fatalidade e resultado da dinâmica da natureza física, só agora começa a ser
objeto de atenção do amplo conjunto da sociedade e de mais estudiosos,
pesquisadores e profissionais, ressalvando-se, obviamente, alguns nomes que têm
se dedicado a pensar os desastres em nível internacional e nacional há mais tempo.
A intenção com este trabalho é discutir a relação dos desastres
socioambientais com a Política de Assistência Social, partindo da premissa de que
no contexto de desastres essa política ganha destaque complementando o
atendimento aos afetados, mas apresentando deficiências em relação a esses
atendimentos, destacando as práticas dos profissionais – sobretudo assistentes
sociais.
Nosso objeto de análise é a atuação do Serviço Social no campo da
Assistência Social em contexto de desastres, objetivando oferecer contribuições
sobre o tema dos desastres relacionando-o com o Serviço Social e com o trabalho
da/o Assistente Social – em especial as/os que trabalham com a Política de
1

Seminário Internacional Desnaturalização dos desastres e mobilização comunitária: novo regime de
produção de saber. Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz/ ENSP-FIOCRUZ.
Outubro, 2015.

12

Assistência Social, dada a importância que assume esta política no contexto de
desastres diante do que entendemos como momento de “crise aguda”.
Ouvir, em eventos organizados pelo conjunto da categoria profissional, alguns
dos expoentes do Serviço Social reafirmarem a importância de partirmos, em nossas
análises e ações, do nosso projeto profissional e não apenas das Políticas e
espaços sócio-ocupacionais onde as/os assistentes sociais estão inseridas/os
despertou para uma questão que já inquietava desde o Seminário Internacional
sobre Desnaturalização dos Desastres, ocorrido no Rio de Janeiro nesse mesmo
ano de 2015.
Se por um lado os desastres merecem mais atenção do que têm recebido
porque ceifam vidas e alteram de forma muito profunda o modo de organização de
muitas famílias e grupos, por outro exigem que as/os assistentes sociais se
posicionem de modo diferente de como vêm se posicionando – em sua maioria – até
o momento diante desse debate. Por uma questão ética, inclusive.
Se o projeto profissional nos direciona para uma nova sociabilidade e para a
construção de uma nova ordem societária, esse direcionamento encontra limites se
deixamos de lado os grupos afetados por desastres e enxergamos de forma
separada ambiente e sociedade.
No que tange à abordagem acerca dos desastres sob o viés social e não
apenas geobiofísico, a sociologia dos desastres é a área que mais se aproxima e
que foi pioneira nessa discussão no Brasil. As discussões sobre desastres, de forma
ampla, giram em torno da tendência a um aumento – em intensidade e frequência –
dos fenômenos; das representações que os desastres têm para diferentes grupos;
do papel de algumas instituições em relação aos desastres; dos rebatimentos na
saúde da população atingida; e a relação com a proteção social, através da Política
de Assistência Social.
Sobre a Política Nacional de Assistência Social, aprovada no ano de 2004,
componente da Seguridade Social brasileira, ao lado da Previdência Social e da
Saúde, tem se apontado que ela vem assumindo uma importância, circunscrita na
lógica de reprodução e acumulação capitalista, relacionando-se aos desastres
especialmente no que se refere à oferta da Proteção Social.
Já as reflexões acerca da relação entre Serviço Social, através da Assistência
Social, com os desastres tem se destacado porque, embora a Defesa Civil seja a
primeira instituição a se apresentar nas ações de socorro e emergências em relação
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aos afetados, é a Assistência Social que tem presença institucional maior nos
municípios brasileiros2, e que fica responsável por acompanhar os afetados, durante
e depois do momento entendido como ápice do desastre principalmente, e também
porque o Serviço Social assume papel de destaque nessa Política e nos chamados
equipamentos onde ela se materializa.
Para a Assistência Social tem ficado a responsabilidade por tudo aquilo que
não cabe a mais ninguém fazer, ou que ninguém mais faz. E no que se refere aos
desastres, tem ficado o questionamento sobre o que caberia a/ao profissional de
Serviço Social, que não tem sua formação profissional permeada por essa discussão
e que, ao ser chamada/o a atuar com essas situações, reduz sua prática ao “saber
fazer” em detrimento do que exige a natureza da ação profissional.
Nessa direção, autores, tanto da sociologia, quanto do Serviço Social, têm
tecido críticas as/aos assistentes sociais que são chamadas/os a atuar em contexto
de desastres, principalmente as/os que se situam na Política de Assistência Social.
E o fazem pelos elementos aqui apresentados e outros, que incluem a
ausência da luta de classes como um referencial de ideário ético-político; a
superação da exploração do trabalho e de formas de opressão; a falta de criticidade
na leitura da realidade, tendo como consequência a culpabilização das famílias pela
sua condição, para citar alguns.
Consensualmente sobre a temática em questão, há o entendimento de que
cabe à Política de Assistência Social atuar com famílias e grupos afetados por
desastres e a crítica de que, na prática, esse trabalho não tem se realizado e os
profissionais inseridos nesta área não têm clareza de suas atribuições e de como
atuar quando são chamados.
Em comum, as produções visitadas na fase do levantamento bibliográfico dão
ainda destaque para a falta de problematização e referência direta aos desastres
nos documentos que orientam as práticas na política de assistência social, bem
como as respostas para os desastres estarem na proteção social especial de alta
complexidade, através da oferta de abrigos, por exemplo.
Outro ponto de consenso e crítica refere-se ao fato de a Assistência Social
cada vez mais reduzir-se a ações compensatórias, de transferência de renda.
Inclusive em situações de desastres. Essa leitura é realizada tanto pelas autoras que

2

SIENA, 2012.
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centram a análise apenas na Assistência Social, quanto nas que fazem a relação
desta com os Desastres, ressaltando, cada uma a seu modo, o retorno do
assistencialismo, das práticas fragmentadas dentro da Assistência Social e da
desresponsabilização do Estado.
Os pontos de divergência sobre o assunto estão nas ações que caberiam ser
executadas pelas/os assistentes sociais inseridas/os nesta área e em qual nível da
proteção social (básica ou especial de média ou alta complexidade) as ações
propostas (de prevenção e posteriores aos desastres) deveriam ser executadas.
Essas últimas divergências são decorrentes, em parte, das alternativas propostas
por cada autora para encaminhar a problemática.
No que se refere às lacunas identificadas ainda na etapa de revisão de
literatura, parece que há uma ausência de problematização sobre os impedimentos
para que se concretize um atendimento (e de qualidade) por parte das/os
Assistentes Sociais inseridas/os nesse contexto. Já se tem discutido sobre o que
caberia ao Serviço Social fazer, no entanto, não se relacionam essas atribuições à
conjuntura (social, política, econômica).
Falta ainda que esse debate ultrapasse os espaços onde essa temática e
preocupação já estejam consolidadas, adentrando, por exemplo, na academia, nos
espaços sócio-ocupacionais (seja da Assistência Social ou não) para que a
categoria profissional tenha uma compreensão desse tema também como expressão
da “Questão Social” e não só como uma eventualidade ou atribuição apenas de
outras áreas do saber.
Assim, essa ação apenas emergencial, curativa, sem qualidade, pode estar
relacionada à falta dessa problematização e à ausência do debate na formação
profissional em Serviço Social, e não necessariamente à falta de análise e produção
sobre o tema.
Alguns poderiam questionar o fato de que a formação em Serviço Social seja
generalista, habilitando a pessoa formada a atuar em diferentes áreas. Adiantamos
então que não é essa dimensão da formação que está sendo questionada, mas sim
a falta de um debate que auxilie no reconhecimento da dimensão histórica e social
dos desastres e que, portanto, são passíveis de intervenção profissional que leve ao
menos a sua minimização, pensando em termos de limites ainda postos pelo
sistema social vigente.
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A metodologia utilizada neste trabalho contou com revisão de literatura sobre
o tema dos desastres e o Serviço Social; pesquisa documental, com enfoque na
Política Nacional de Assistência Social; levantamento e análise quantitativa e
qualitativa de 368 formulários de atendimento institucional do CRAS-Ururaí; análise
de dados acerca das inundações e famílias por elas afetadas na localidade de
estudo, extraídas do banco produzido e mantido pelo NESA; e entrevista com
Assistentes Sociais que já atuaram em contexto de desastres. Esses últimos
especificados ao longo dos capítulos de referência.
Feitas

as exposições,

apresentamos

a estruturação deste trabalho:

inicialmente, tratamos da “questão social” enquanto conceito, situando, em seguida,
a profissão de serviço social na relação com os desastres, tendo como pano de
fundo as transformações ocasionadas pelo movimento mais amplo do capital, que
modifica tanto a forma como se manifestam as suas expressões, quanto os sentidos
e direcionamentos da profissão.
No segundo capítulo, apresentamos o debate conceitual acerca dos desastres
ambientais, em nível internacional e nacional, na perspectiva das ciências sociais; e
no terceiro, discutimos a Política Nacional de Assistência Social. Em ambos,
salientando

duas

importantes

categorias,

quais

sejam,

a

de

“risco”

e

“vulnerabilidade”.
No quarto e último capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa iniciada
no período de estágio, na localidade de Ururaí, articulando com as reflexões feitas
nos capítulos anteriores.
Esperamos oferecer contribuições para o trabalho de todas/os aquelas/es que
atuam ou tenham interesse na temática dos desastres, e principalmente, contribuir
para a construção de um olhar sobre estes fenômenos que não paralise ações de
prevenção e minimização, mas que seja motor de práticas que fomentem a
construção de uma sociedade na qual os acontecimentos naturais não sejam
justificativa para as consequências desastrosas produzidas a partir de condições
concretas.
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1 AS ORIGENS E AS ATUAIS DINÂMICAS DA “QUESTÃO SOCIAL”

“A luta de classes continua, ela apenas
mudou de forma”.
(Lênin)
A formação em Serviço Social não permite ignorar as chamadas expressões
da “Questão Social” e, feita a opção por trilhar nesse caminho, aprendemos que são
essas expressões o objeto de trabalho da/do Assistente Social. Mas não foi sempre
assim e, por vezes, a formação não possibilita ultrapassar essas noções básicas,
munindo futuras/os profissionais de elementos necessários para identificar e atuar
junto a essas expressões. A “Questão Social”, enquanto conceito, por mais que se
vincule hoje à profissão, ultrapassa seu surgimento e consolidação, manifestando-se
de diferentes formas conforme ocorrem transformações mais amplas no conjunto da
sociedade. Compreender sua atual dinâmica e conhecer as origens de sua
elaboração pode ser uma forma de contribuir na lacuna deixada pela formação e na
qualificação do trabalho profissional em diferentes e novos espaços de atuação que
surgem em decorrência das mudanças no modo de produção vigente.

1.1 “Questão Social” em tempos de aprofundamento da mundialização da
economia

Na graduação em Serviço Social alguns conceitos e categorias são
fundamentais para a estruturação e orientação das ações profissionais. No entanto,
esses conceitos e categorias nem sempre são suficientemente explorados – e isso
em decorrência de diversos determinantes – fazendo com que se formem
profissionais munidos de noções essenciais, mas, por vezes, sem um domínio mais
aprofundado a respeito deles. Assim é, por exemplo, com a “Questão Social” que,
sendo um dos conceitos centrais dentro do arcabouço teórico profissional é reduzido
à contradição entre o capital e o trabalho.
Como outros conceitos e categorias, a “questão social” é objeto de disputa
por parte de diferentes projetos de sociedade: um que representa uma tomada de
consciência por parte dos trabalhadores organizados, cujo avanço implica sua
emancipação; e outro que objetiva preservar a ordem burguesa que se estabelece a
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partir do século XIX, e que identifica, na organização política dos trabalhadores
ameaça para sua manutenção (BARROCO, 2010).
O que conceituamos aqui por “Questão Social”3relaciona-se à primeira
proposta e tem suas origens situadas no período de ascensão da sociedade
burguesa, associada ao modo de produção capitalista, expressando-se através da
contraditória relação entre o capital e o trabalho, no que se refere ao caráter coletivo
desse último e à privada apropriação do primeiro. Mas não apenas isso.
José Paulo Netto, em Cinco notas a propósito da “questão social” (2004),
aponta que seu surgimento, ou emprego, podem ser localizados por volta da década
de 30, do século XIX, mas que ela não tem uma só representação para todos os
campos teóricos, políticos e ideológicos, embora seu aparecimento tenha ajudado
mesmo a dar sentido para o fenômeno do pauperismo que se aprofundou na Europa
Ocidental daquela época.
No texto, que é o registro de uma conferência ministrada por Netto (2004) na
ocasião do VII Encontro Nacional de Pesquisadoras(es) em Serviço Social –
ENPESS, o autor pontua as origens do termo “questão social” e alerta para a
multiplicidade de compreensões e sentidos que tem, situando a sua concepção
dentro do campo teórico marxista, onde a expressão passa a designar o pauperismo
sendo desdobrado politicamente, ou, em outros termos, designar a inconformidade
dos pauperizados, questionando a ordem burguesa que então começava a se
consolidar.
O aspecto político é de relevância na abordagem aqui desenvolvida pois o
pauperismo, bem como a diferente apropriação dos bens produzidos, a escassez, as
desigualdades, são antigos na história da humanidade, não começaram a surgir em
função do estabelecimento da ordem capitalista. É a consolidação dessa ordem, no
entanto, que cria as bases para um novo tipo de sociabilidade, na qual as relações

3

Neste trabalho usaremos aspas ao fazer referência à “Questão Social” concordando com a
abordagem que Josiane Soares Santos faz em sua tese de doutorado ao mencionar que “No Serviço
Social, frequentemente, a expressão encontra-se entre aspas, denotando um certo cuidado na sua
adoção que se explica não somente pela origem conservadora da expressão, [mas também] como
‘solução’ para o fato da ‘questão social’ não poder ser alçada ao estatuto de uma categoria no sentido
marxiano como ‘forma de ser, determinação da existência’. O que quero dizer com isso é que a
‘questão social’ em si, a partir dessa acepção, não existe na realidade, e, assim sendo, deve ser
entendida como um conceito – cuja natureza é reflexiva, intelectiva – e não como categoria. As
categorias, para serem consideradas como tais, devem antes existir na realidade para que seja
possível a sua abstração no âmbito do pensamento. Isto significa dizer que o que tem existência real
não é a ‘questão social’ e sim suas expressões, determinadas pela desigualdade fundamental do
modo de produção capitalista”.

18

de produção passam a garantir “a apropriação privada do excedente e a decisão
privada da sua destinação” (NETTO, 2004, p.46).
Ainda nesse trabalho, Netto (2004) explica que por um largo período
temporal, a “questão social” servia bem ao pensamento conservador, tendo como
“divisor de águas” a Revolução de 1848, que encerra as ações e pensamentos
progressistas tocados pela burguesia, dando lugar à noção de naturalidade para as
doenças, a fome, e tudo aquilo que passamos a compreender como expressão da
“questão social”.
Para o pensamento crítico, a noção de “questão social” está intrinsecamente
vinculada ao modo de produção capitalista, pois nele polariza-se, de um lado, um
grupo de detentores de capital e, de outro, um grupo desprovido dele, detentor
apenas da sua força de trabalho como meio de se manter e (re)produzir (NETTO;
BRAZ, 2012).
A partir dos anos de 1970, inicia-se o que especialistas denominam como
“financeirização do capital”, e o processo de acumulação capitalista passa a ser
regido de forma diferente, aprofundando a exploração e a expropriação no que se
refere ao trabalho e à produção, de forma que esse universo cada vez mais vai se
tornando obscurecido (NETTO; BRAZ, 2012).
Embora o capitalismo, desde o seu surgimento, venha se orientado
mundialmente, podemos afirmar que o processo de financeirização da economia
representa o modo como, do período citado, os anos de 1970, até os dias atuais,
tem se estruturado a economia mundial que, com a intervenção dos Estados
nacionais, tem feito com que o capital cada vez mais esteja por toda parte do
mundo, tornando-se capital transnacional (NETTO; BRAZ, 2012; IAMAMOTO, 2014).
Esse capital financeirizado4 é o capital fetiche. Nele as relações de trabalho
são invisibilizadas, a organização coletiva dos trabalhadores é dificultada, as
desigualdades sociais são aprofundadas e a concretização dos direitos (civis,
políticos e sociais) não é favorecida (IAMAMOTO, 2014, p.37).
Esse cenário, segundo Iamamoto (2014), é um cenário de agudização da
“questão social”, pois favorece a ocorrência de desregulamentações com vistas a
favorecer o circuito das finanças, incidindo no mercado de trabalho e em todo o

4

Iamamoto caracteriza o capital financeiro como a união entre capital industrial e bancário.
(IAMAMOTO, 2014, p.36).
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tecido social. Assim, a autora trabalha com a hipótese de que esse processo de
fetichização do capital resulta na banalização da vida humana, onde se encontra a
raiz da “questão social”.
Iamamoto (2014, p. 20) identifica o capital fetiche como sendo o capital que
rende juros e que tem sua forma mais mistificada. Na contemporaneidade ele faz
com que a “questão social” se agrave, redimensionando tanto o trabalho quanto a
sociabilidade, criando a ilusão de que o capital, sozinho, produz a si mesmo. Nos
termos da mesma autora (2014, p.21), “os dilemas do trabalho e da satisfação das
necessidades sociais são obscurecidos, em favor das mercadorias e do dinheiro,
enquanto produtos do capital”.
Estar, pois, ciente sobre o processo de mundialização da economia importa
neste debate sobre a “questão social” para que não se perpetuem as abordagens
que identificam um processo como dissociado de outros. Para Iamamoto, alguns
intelectuais tratam questões econômicas, políticas e ideológicas de forma isolada e
autônoma, não só salientando que têm particularidades, mas ocultando o fato de
que todas essas questões realizam a “’subsunção real da sociedade ao capital’”
(2014, p.114).
Tais processos atingem não só a economia e a política, mas afetam as
formas de sociabilidade. Esse cenário, de nítido teor conservador, atinge as
formas culturais, a subjetividade, as identidades coletivas, erodindo projetos
e utopias. Estimula um clima de incertezas e desesperanças. A debilidade
das redes de sociabilidade em sua subordinação às leis mercantis estimula
atitudes e condutas centradas no indivíduo isolado, em que cada um “é
livre” para assumir riscos, opções e responsabilidades por seus atos em
uma sociedade de desiguais (IAMAMOTO, 2014, p.144).

No caso brasileiro, onde as particularidades da formação social, histórica e da
“questão social” são resultantes das desigualdades que comandam o processo de
desenvolvimento do país, a concentração de renda e o aumento da pobreza geram
um “apartheid social” e uma ampliação da distribuição territorial das desigualdades
(SALAMA, 1999, apud IAMAMOTO, 2014, p. 142), todo esse processo se
desdobrando no agravamento da “questão social”.
Na esteira desta argumentação, temos as mudanças na relação entre o
Estado e a sociedade civil, ocasionadas pelas transformações que a articulação
mundial da economia provoca no que se refere ao trabalho e que incide também nas
formas de sociabilidade, como já apresentado.
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Do ponto de vista teórico, outro importante aspecto do debate que Iamamoto
nos ajuda a compreender é que a “questão social” vai se tornar objeto de atenção
marxiana quando deixa de ser tratada apenas sob a ótica do poder e da ameaça
representada pela classe trabalhadora à ordem dominante, e passa a representar
também processos sociais de relação entre as diferentes classes sociais forjadas na
sociedade capitalista e suas lutas (IAMAMOTO, 2014, p.162).
Isso porque, para a autora, a produção, no sistema capitalista, não é só de
bens e de condições materiais, mas também é produção e reprodução das relações
sociais, em nível histórico, econômico, e dos homens entre si. Ela afirma que na
abordagem adotada, “questão social” e sociabilidade capitalista são indissociáveis
(IAMAMOTO, 2014, p. 163).
Após visitar alguns elementos que nos auxiliam a compreender a “questão
social” na contemporaneidade, é conveniente trazer também a discussão elaborada
por Alejandra Pastorini (2010) sobre o surgimento ou não de uma “nova ‘questão
social’” em uma produção intitulada A Categoria “Questão Social” em Debate.
A terceira edição do referido trabalho é prefaciada por Netto, para quem, nos
anos de 1980, a “questão social” passa a adquirir raiz crítica, desvinculando-se do
conservadorismo, ligando-se intimamente à noção de acumulação capitalista e que,
se perdida sua processualidade e historicidade, traz sérias implicações, sobretudo
pelo tratamento dos problemas sociais.
Pastorini nesse trabalho apresenta as discussões realizadas por Rosanvallon,
Castel, Heller e Féhér, chamando a atenção para o fato de que pensar na existência
de uma “nova ‘questão social’”, em oposição a uma “velha ‘questão social’” –
demarcando-se ai a sociedade capitalista contemporânea e a primeira metade do
século XIX – dificulta a compreensão das continuidades e rupturas dos fatos que
implicam transformações históricas.
Rosanvallon, por exemplo, defende a existência de uma “nova questão
social”, a partir da década de 1970, que teria como característica o surgimento de
novos problemas, como “novas formas de pobreza e nova exclusão social”, ou
antigos problemas, como “desemprego, vulnerabilidade”, superdimensionados, em
decorrência da ruptura e superação da antiga sociedade capitalista industrial
(PASTORINI, 2010, p.57).
Castel terá sua produção percorrida pela autora, que identificará no trabalho
dele uma análise das transformações da “questão social” que, embora emirja como
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tal no século XIX, apresenta suas “problemáticas” já a partir do século XIV, em cada
tempo de uma forma diferente, reformulando-se através das crises (PASTORINI,
2010, p.69).
Por fim, Heller e Féhér veem a “questão social” como um problema milenar,
porque pobres e ricos sempre se enfrentaram e sempre se enfrentarão. Não
consideram

o

surgimento

da

sociedade

capitalista

como

um

marco

no

desenvolvimento da história e igualam problemas sociais com manifestações da
“questão social” (PASTORINI, 2010).
Segundo Pastorini, essa é uma característica do reformismo conservador pois
busca solucionar as manifestações imediatas da “questão social”, denominada como
problemas sociais, sem modificar os fundamentos postos pelo capitalismo nessa
sociedade (PASTORINI, 2010, p.78)
Feito o debate, passando inclusive pelas particularidades da manifestação da
“questão social” na América Latina – que merece destaque porque, a partir dos anos
de 1980, é onde se inicia a generalização das políticas de orientação neoliberal –,
Pastorini destaca que falar em “questão social” implica necessariamente fazer
referência ao capitalismo e ao Estado por ele constituído.
Ela conclui lembrando que a “questão social” tem sua gênese na forma como
os homens se organizam para produzir numa determinada sociedade e num
contexto histórico dado e tem suas expressões na esfera da reprodução social. As
principais

manifestações

da

“questão

social”,

como

a

pauperização,

as

desigualdades sociais, decorrem das contradições inerentes ao sistema capitalista,
cujos traços particulares vão depender das características históricas da formação
econômica e política de cada país e/ou região, com diferentes estágios capitalistas
produzindo distintas expressões da “questão social” (PASTORINI, 2010).
Salientamos a contribuição de Castel, já citado aqui, para o debate sobre a
“questão social” porque ele figura como uma referência recorrente ao se abordar o
tema por caracterizá-la como “uma inquietação quanto à capacidade de manter a
coesão de uma sociedade” (2009, p.41), acrescentando que pode ser definida como
uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma
de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. É um desafio que
interroga, põe em questão a capacidade de uma sociedade (o que em
termos políticos se chama uma nação) para existir como um conjunto ligado
por relações de interdependência (CASTEL, 2009, p.30).
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Embora representante de um pensamento distinto daquele apresentado por
Netto (2004) no início deste trabalho, Castel também situa o termo “questão social”
no mesmo período que o autor, estabelecendo igualmente relação com a “questão
do pauperismo”, ou do reconhecimento, por parte daquela que seria a classe
trabalhadora, das suas condições de existência, diante da sociedade industrial e do
lugar ocupado pelos trabalhadores.
Pudemos ver que é principalmente o protagonismo dos trabalhadores,
colocando em cena pública as suas questões inicialmente ligadas ao trabalho e as
transformações nos séculos XVIII/XIX resultantes dos processos de industrialização,
que permite visualizar as contradições envolvidas na nova ordem que se vai
gestando, onde, ao passo em que ocorre a criação e o acúmulo de riqueza, ocorre
também o aprofundamento da miséria.
Os autores aqui referenciados que discutem a “questão social” numa
perspectiva crítica concordam que ainda hoje parece haver uma tentativa de
reatualização da noção de “questão social” levantada por Castel e vigente nos anos
de 1930, quando era concebida como caso de polícia. Essa reatualização repousa
na ideia da existência de uma classe perigosa, indisposta ao trabalho, que deve ser
criminalizada e reprimida pelo Estado. Ela é naturalizada e suas expressões têm
como respostas programas e políticas de assistência social focalizados ou a
violência por parte do Estado (IAMAMOTO, 2014, p.163).
Concordam também que há algum tempo tem havido novas tentativas de
naturalizar a “questão social”, desvinculando-a do processo de acumulação
capitalista. Essas tentativas se manifestam através da transmissão de noções em
torno da existência de uma nova “questão social”, como apresentado no trabalho de
Pastorini, através das propostas de solucioná-la dentro dessa ordem societária,
através da adoção de novas nomenclaturas para as contradições que ela expressa
(NETTO e BRAZ, 2012; PASTORINI, 2010; IAMAMOTO, 2014).
Essa naturalização, como forma também de afirmar que o capitalismo tem
dado certo, confirma que a “questão social” se trata de um conceito – e não de uma
categoria, por não existir na realidade – e que sua materialidade se encontra e se
manifesta através das suas expressões, essas sim, concretas, possíveis de serem
demarcadas no modo de produção capitalista e objeto de disputas, o que seu
tratamento no âmbito do serviço social evidencia.
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1.2 “Questão Social” e Serviço Social

A “Questão Social” – abordada, mas não esgotada no item anterior – tornouse objeto de trabalho do Serviço Social após a passagem da profissão por algumas
transformações. Desta forma, embora nos dias de hoje seja consenso no meio
profissional de que esta constitui nosso objeto de trabalho, não podemos afirmar que
são as suas expressões as únicas razões de ser da profissão.
Neste item não objetivamos traçar um histórico do Serviço Social enquanto
profissão – pensando seu surgimento até como se configura nos dias atuais –, mas
refletir acerca de algumas questões que envolvem sua relação com a “questão
social” e, posteriormente, com o tema dos desastres socioambientais, aqui
compreendidos como expressão da “questão social” e detalhados no próximo
capítulo.
Santos (2012, p.25), diz que a concepção de “questão social” varia entre
assistentes sociais, mas que encontra na maioria de adeptos da tradição marxista
concordância com a consideração de Iamamoto e Carvalho (1982, p.77) de que se
trata das
expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária
e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu
reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção,
mais além da caridade e repressão (IAMAMOTO; CARVALHO, 1982, p.77).

Ou, numa versão mais atualizada da mesma autora, de que representa “o
conjunto das desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas no
movimento contraditório das relações sociais, alcançando plenitude de suas
expressões e matizes em tempo de capital fetiche” (IAMAMOTO, 2014, p. 156).
Assim, não custa reafirmar aqui que o Serviço Social no Brasil vai encontrar
suas bases de justificação paralelamente ao processo de afirmação da hegemonia
do capital industrial e, não por acaso, de intensificação das expressões da “questão
social” (IAMAMOTO, 2014, p.169).
Enquanto profissão, o Serviço Social vai se situar no processo de produção e
reprodução das relações sociais, na sociedade capitalista, o que “não se reduz à
reprodução da força viva de trabalho e dos meios materiais de produção”, antes
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representa a reprodução da “totalidade concreta desta sociedade, em seu
movimento e em suas contradições” (IAMAMOTO, 2014, p.24).
Dito de outra forma, a profissão vai contribuir para que um modo de vida, de
trabalho, de lutas sociais, de relações de poder, entre outras dimensões da vida,
encontrem condições para sua reprodução, e não necessariamente numa repetição
do que já existe.
A concepção de “questão social” tal como a trabalhada aqui, vai ser assumida
pelo Serviço Social junto à nova direção que a profissão assume a partir dos anos
de 1960, colocando-se diante de novos critérios teóricos, metodológicos e
interventivos que passam a expressar interesses da classe trabalhadora (NETTO,
2011).
A afirmação anterior não representa uma compreensão de que até o período
situado a profissão possa ser lida como “tecnificação” ou “profissionalização da
ajuda, da caridade e da filantropia”. Netto (1992), por exemplo, afirma que não é
uma coincidência que as mudanças por que passam o serviço social acompanhem a
trajetória do capital.
Em 1982 o autor citado identifica que o ambiente para a instauração da
profissão é o ambiente da divisão social e técnica do trabalho e de consolidação do
capitalismo monopolista, que gesta as situações que expressam a “questão social” e
cobra do Estado burguês meios de enfrentá-la (NETTO, 1992, p.70).
Iamamoto (2006, p.23), afirma que creditar a consolidação da profissão aos
elementos antes citados (tecnificação, profissionalização da filantropia) é ver a
profissão

endogenamente

e

que

muitas

foram

as

leituras

feitas

assim,

especialmente nos trabalhos pioneiros dedicados a tratar da profissão.
Mas, sendo o serviço social uma profissão inserida no processo de
(re)produção da vida social, outras são suas bases de justificação: “É quando o
Estado se ‘amplia’ [...] passando a tratar a ‘questão social’ não só pela coerção, mas
buscando um consenso na sociedade, que são criadas as bases históricas da nossa
demanda profissional” (IAMAMOTO, 2006, p.23)
É a atuação do Estado em face das mudanças acarretadas pelos processos
de industrialização e urbanização no país que cria o terreno propício para a
institucionalização da profissão (IDEM), não a exclusividade das expressões da
“questão social”. É a partir disso, da necessidade de o Estado burguês oferecer
respostas para as contradições emergentes da lógica do modo de produção
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capitalista, que as/os assistentes sociais passam a ter seu trabalho situado nesse
campo contraditório.
Revisitando as conexões entre a profissão e a “questão social”, Iamamoto
(2014) reafirma que o desenvolvimento da profissão vincula-se ao movimento de
expansão do capital, que cria as condições necessárias para a instauração da
“questão social” que, uma vez internalizada pela economia, passa a constituir objeto
de ação das políticas sociais, tendo o Estado como mediador.
O que aumenta essa aproximação entre o Serviço Social e o debate sobre a
“questão social” não são, no entanto, os acontecimentos ou elaborações europeias
ou norte-americanas, como ocorrido em outros momentos da profissão, mas os
acontecimentos históricos específicos do país, que alimentavam a construção do
projeto profissional nos anos 90(IAMAMOTO, 2014, p. 172).
O resgate até aqui empreendido sobre esse conceito tão fundamental no
meio profissional, que é a “questão social”, visa oferecer mais elementos para se
entender os desastres e, consequentemente, atuar preventivamente em face as
suas consequências, e também ir ao encontro da afirmativa feita por Iamamoto
ainda nos anos de 1998, sobre a necessidade a nós imposta de “decifrar as novas
mediações por meio das quais se expressa a ‘questão social’ hoje” (IAMAMOTO,
2006, p.28).
Segundo a autora, essa tarefa é fundamental em dois aspectos:
Para que se possa tanto apreender as várias expressões que assumem, na
atualidade, as desigualdades sociais [...] quanto projetar e forjar formas de
resistência e de defesa da vida. Formas de resistência já presentes, por
vezes de forma parcialmente ocultas, no cotidiano dos segmentos
majoritários da população que dependem do trabalho para a sua
sobrevivência (IAMAMOTO, 2006, p.28 grifos da autora).

À parte as contribuições dos que até hoje têm grande representatividade e
influência nos meios acadêmicos e profissionais da profissão sobre sua relação com
a “questão social” e suas expressões, a revisão de literatura empreendida como
parte da metodologia de elaboração deste trabalho mostrou o que a tese de
doutorado de Santos (2008) confirma em relação aos vínculos da profissão com a
“questão social”.
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Para ela – e nós concordamos –, é recorrente que nas produções literárias
em Serviço Social se faça a vinculação entre a profissão e a “questão social”5, mas
que nesses debates, que orbitam em torno da história da profissão, em especial até
os anos 90, deixe-se em segundo plano a “questão social” propriamente dita
(SANTOS, 2008, p.30).
O que Santos nos chama a atenção é que não se trata de não haver
produção dentro do Serviço Social abordando quantitativa e qualitativamente a
“questão social” – vide, por exemplo, o item anterior, repleto de contribuições de
intelectuais da categoria profissional, que constituem referência até em outras áreas
em relação a esse tema.
O que ocorre é que essas produções nem sempre dão à “questão social” o
devido destaque ou incorrem no vício de não avançar para além da já consolidada
noção de raízes marxianas de que se trata da contradição entre capital e trabalho,
gestada no e pelo modo de produção capitalista.
A autora acrescenta, portanto, que
A tarefa que se coloca nesse momento é inequívoca: desvendar as novas
determinações e expressões da “questão social” na sociedade
contemporânea e, assim o fazendo, enfrentar o debate teórico colocado por
uma certa literatura europeia das ciências sociais que enxerga nesse
quadro uma “nova questão social”. Essa seria a meu ver – é preciso que se
diga, portanto, ontologicamente – a direção a ser tomada no processamento
do debate (SANTOS, 2008, p.37,grifos da autora).

Tratar os desastres socioambientais como mais uma expressão da “questão
social” é, de certa forma, cooperar nessa tarefa, de conseguir captar que conforme o
capital se movimenta geram-se situações diferentes para aqueles que pertencem a
cada uma das antagônicas classes e que exigem das/os profissionais de serviço
social estarem munidos de elementos para auxiliar no enfrentamento dessas
questões.
É importante que as/os assistentes sociais, quando em contato com a
temática dos desastres, façam desse tema também uma ferramenta que potencialize
a construção de uma nova ordem societária, o que só vem com uma compreensão
dos desastres como expressão da “questão social”. Que esses são causados e

5

De acordo com Santos, quem inaugura a mediação dos fundamentos da profissão por meio
da “questão social” é Iamamoto, no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil.
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agudizados a partir da contradição da sociedade capitalista e que, portanto, sua
eliminação, ou pelo menos minimização, exige uma transformação societária.

1.3 “Questão Social”, Serviço Social e Desastres

Os pontos até aqui elencados indicam a importância de realizar essa e outras
discussões no âmbito do Serviço Social. É necessário que as/os assistentes sociais
comecem a incorporar nos debates e na sua compreensão de “questão social” a
noção de que os desastres (socio)ambientais6 constituem sua expressão e não são
assuntos apenas do campo das ciências naturais e exatas.
As revisões de literatura mostram, por exemplo, que as produções que
existem relacionando os desastres a ações por parte de assistentes sociais que
atuam com uma política específica que dialoga com os desastres ou que são
chamadas/os a atuar em momentos pontuais – ou de crise – revelam também que
existem poucas ações que versam sobre a prevenção aos desastres. A maioria vai
pensar as respostas, o pós-impacto, reforçando a ideia de que o desastre é algo
pontual, emergencial, e apenas resultado de fenômenos físicos.
Mas há indicativos de que mudanças têm sido processadas nessa relação
entre o Serviço Social e os desastres. Cada vez mais eventos têm sido promovidos
chamando a atenção para o debate e os profissionais têm se feito presentes: são
conferências, seminários estaduais, nacionais e internacionais, fóruns, espaços de
debates.
A categoria profissional e o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
vêm, ainda que timidamente, incorporando reflexões a esse respeito, seja no Código
de Ética Profissional, seja através de publicações do Conjunto CFESS-CRESS
(Conselhos Regionais de Serviço Social).
Em 2012, no 4º Fórum de Assistência Social do Ministério da Defesa, o
trabalho de assistentes sociais em situações de desastres foi discutido. Enquanto o
título da publicação indica que “Situações de desastres requerem assistentes
sociais”, o texto lembra que todos os anos cidades brasileiras são atingidas ou por
chuvas fortes, ou por deslizamentos, resultando em pessoas feridas, desabrigadas,

6

A noção de ambiente aqui adotada inclui a dimensão social, assim, não é necessário
qualificar como socioambiental, entretanto, fazemos para acentuar tal dimensão.
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ou mortas, reforçando que não se trata então de algo que não admite prevenção. É
valido lembrar que entre 2008 e 2011 muitas catástrofes ocorreram no Brasil,
motivando eventos e a produção científica e técnica no âmbito dos desastres.
A publicação apresenta uma entrevista com assistentes sociais das forças
armadas, mais especificamente da Divisão de Assistência Social do Ministério da
Defesa, pelo trabalho que desenvolvem em cenários de “pós-impacto”:

Normalmente, em casos de tragédias, como enchentes ou desabamentos,
assistentes sociais desenvolvem inúmeras atividades, como: assumem
locais de abrigos temporários, participam de grupos de discussões sobre o
acontecimento com a população atingida, com outras categorias
profissionais e com as autoridades, fazem encaminhamentos das pessoas
para atendimento médico e psicológico, atendem e cadastram as famílias,
coletando dados sobre as perdas materiais e, principalmente, buscando
informações sobre pessoas desaparecidas ou vítimas fatais, orientam a
população quanto a seus direitos, entre outras atividades. E tudo isso é
permeado pela preocupação de que tais práticas não caiam no
assistencialismo ou voluntarismo (CFESS, 2012).

Após o desastre ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, tal
preocupação se intensifica. O informativo “Praxis”, n.69 (jan/fev de 2013), produzido
pelo Conselho Regional de Serviço Social da 7ª região, por exemplo, abordou o
evento, problematizando como o Estado do Rio de Janeiro, na figura dos governos
estadual e municipal conduziu esse desastre, aproveitando-se da situação para
implementar políticas de “remoção” da população que residia em áreas periféricas
afetadas.
A publicação chamou, à época, a atenção para o enfrentamento da situação
através da oferta de benefícios socioassistenciais, como o aluguel social, onde um
valor – em geral insuficiente para adquirir uma moradia – é pago às famílias
afetadas até que a situação seja “normalizada”. Medida adotada por diversos
municípios, inclusive. Também para as violações de direitos que se agudizam
nesses casos, seja pelo não repasse dos benefícios, pela ausência de prestação de
informações para os sujeitos, pelo tratamento do evento como algo estritamente
natural, cujas ações de prevenção são reduzidas a monitoramentos, mapeamentos
ou obras infraestruturais.
Nessa mesma publicação do Conselho Regional de Serviço Social é possível
encontrar relatos de Assistentes Sociais alocadas/os em municípios severamente
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atingidos no período mencionando a necessidade de se investir na formação e no
planejamento para atuar em situações de desastres.
Como visto, a “questão social” na ótica marxiana se fundamenta e se
expressa através da manifestação da privada apropriação do trabalho e de seus
frutos. Os desastres podem ser apreendidos nessa ótica através da precariedade no
acesso a diversos bens e serviços, nas condições de moradia, na exposição e no
impacto desigual aos danos e consequências que acarreta.
Siqueira afirma que,

Objetivadas no desemprego; na fome; nas múltiplas formas de violência; na
falta de infraestrutura de saneamento básico; de equipamentos públicos
como escolas, postos de saúde, hospitais, áreas de cultura, esporte e lazer;
na falta de acesso a terra ou moradia digna; na insegurança ambiental e
alimentar; na injustiça social e ambiental; muitas das expressões da questão
social são aprofundadas em contextos de desastres. Nesse sentido é
possível afirmar que os desastres são também expressão da questão social,
uma vez que tais objetivações anteriormente elencadas propiciam e
aprofundam processos de vulnerabilização, notadamente em contextos de
acirramento das desigualdades sociais e redução dos direitos sociais
(SIQUEIRA, 2015, p.61).

Desta forma, numa interlocução com a “questão social”, os desastres
ambientais e seus desdobramentos vão constituir expressões na medida em que os
grupos e populações afetadas não vão chegar a essa condição por acaso. Antes,
chegarão por determinações capazes de serem identificadas porque historicamente
localizadas e produzidas, situadas no processo abordado, sobre a atual
configuração do capitalismo mundializado (ou fetichizado) e as consequências que
gera no que se refere às condições de trabalho, de sociabilidade, de subordinação
das necessidades humanas à lógica do capital.
Na perspectiva da compreensão dos desastres como expressão da “questão
social”, poucas são as produções existentes. Quem se aproxima desse debate, além
da já citada Siqueira, é Rúbia dos Santos (2012) e Vargas (2015), demonstrando
que o exercício profissional em serviço social também pode expressar os desastres
como face da “questão social”, quando vistos na perspectiva do projeto profissional
que está na direção dos interesses da classe trabalhadora e de suas bandeiras de
luta – como a luta pela terra, por moradia digna, por acesso a serviços, e outras. A
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percepção do profissional sobre o que está implícito nos desastres é o que pode
auxiliar os sujeitos na direção da garantia de seus direitos.
Dora Vargas (2015) apresenta essas observações que se referem ao serviço
social, partindo de uma reflexão sobre as disputas e contradições que ficam visíveis
quando a/o profissional é chamada/o a intervir nesse campo, esbarrando com a
lógica e a racionalidade que predominam no direcionamento das ações. Para
ilustrar, cabe recordar a origem militar da Defesa Civil, que é a responsável por
coordenar as ações no que seria o ápice do desastre.
O pensamento comum reduz a atividade do Serviço Social em contexto de
desastres à execução de algumas políticas, em especial à de assistência social. As
atividades de assessoria, planejamento e gestão, permanecem sem contato com a/o
assistente social, o que, uma vez ocorrendo, traduzir-se-ia em novas (e amplas)
possibilidades para os próprios sujeitos. Discutir, portanto, o serviço social nesse
campo é tentar opor-se à naturalização dos desastres, entendendo-os como
construção histórica e social, passíveis, portanto, de serem minimizados e até
mesmo prevenidos.
Neste capítulo, destinado a abordar a “questão social”, inevitavelmente,
passamos pela consolidação do modo de produção capitalista e suas dinâmicas na
atualidade. Das questões suscitadas, retomamos não se tratar a “questão social” de
um conceito de uso exclusivo do serviço social, tendo sua gênese raízes no
problema do pauperismo já nos anos de 1830, tornando-se posteriormente, objeto
de atenção marxiana, sendo relacionada ao modo de produção capitalista, às
contradições que produz e a colocação dessas contradições e de seus
desdobramentos, por parte da classe trabalhadora, na cena pública.
Destacamos que se trata de um conceito e não de uma categoria, por não
existir concretamente na realidade, antes se expressar nela através de diferentes
manifestações, que por sua vez, exigem das/os assistentes sociais estarem
atentas/os a essas novas formas para encontrarem alternativas de ação nos seus
espaços de trabalho que as/os mantenham na direção apontada pelo projeto
profissional, que é a direção dos interesses da classe trabalhadora.
Retomamos ainda a disputa em torno do conceito por parte das diferentes
matrizes teóricas e de projetos societários, por vezes tentando dar à “questão social”
e às suas expressões, status de naturalidade, conferindo, consequentemente, ao
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sistema capitalista, positividade, obscurecendo as mazelas que impõem à
majoritariedade da população.
A forma como o capitalismo se estrutura hoje agrava a “questão social”,
aprofundando as desigualdades sociais, fragilizando a organização coletiva dos
trabalhadores e demandando das/os assistentes sociais atenção para as tentativas
de criminalizá-la, tal como era feito nos anos 30.
Este capítulo auxiliou também na identificação da carência e da urgência em
realizar esse debate bem como possibilitou-nos refletir, apropriando-nos, acerca do
conceito de “questão social”, que tem importância para a profissão de Serviço Social
e que constitui objeto em torno do qual as ações profissionais são orientadas.
Com essas observações, passamos ao segundo capítulo, fazendo a
discussão então sobre o que afinal seriam os desastres ambientais, situando os
debates já existentes.
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2 OS DESASTRES AMBIENTAIS E O DEBATE CONCEITUAL

A partir das discussões apresentadas no capítulo anterior, podemos
compreender que os desastres constituem expressão da “questão social” através
das ausências dos direitos de acesso à moradia, ao emprego, ao saneamento
básico, e outros que, combinados, criam o ambiente propício para a sua ocorrência.
Mas essas abordagens, acerca dos desastres numa perspectiva social e
política, são ainda recentes se comparadas a abordagens vindas do campo das
ciências exatas e naturais. Revisões de literatura confirmam o que dizem Siqueira e
Malagodi (2013) sobre haver grande incentivo à produção de conhecimento sobre
desastres (com destaque para o Brasil) sob o primeiro prisma citado, não ocorrendo
o mesmo com as pesquisas e produções que se propõem a realizar análises sob as
perspectivas sociais e políticas. E se restringem quando pensamos nos desastres
como expressão da “questão social”.
Ao adentrar na discussão conceitual, veremos que desde os anos de 1970 o
tema já vem sendo discutido no âmbito das ciências sociais, e que a própria falta de
consenso sobre o que vem a ser os desastres ainda é problema para definir ações
em relação ao fenômeno.
De um modo geral, não podemos deixar de considerar a processualidade dos
desastres e sua construção ligada ao próprio sistema capitalista, pois as dinâmicas
naturais do ambiente físico não causam prejuízos aos seres humanos. Os prejuízos
só são causados, configurando desastres, quando há interação com grupos e
populações humanas. Os desastres podem ser entendidos como fenômenos que
articulam prejuízos materiais, morais, físicos e emocionais propiciando à
sociedade interrogar-se a sim mesma, “em seus meios e propósitos, tanto
por aquilo que (não) se fez antes (a prevenção e a precaução), como
naquilo que (não) se faz durante (a gestão da crise) ou depois (as
transformações necessárias)” (Lieber & Romano-Lieber, 2005, p.71 apud
VALENCIO, 2009, p.37).

Assim, a ocorrência de chuvas torrenciais, de deslizamentos e outros eventos
considerados “naturais”, sozinhos, não constituirão um desastre, na perspectiva aqui
adotada, mas a junção de todos esses elementos interagindo e afetando pessoas
em decorrência da falta de acesso às garantias mencionadas no início desse
capítulo.
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2.1 Os Desastres Ambientais e o Debate Internacional

Desfazer

a

associação

dos

desastres

somente

a

acontecimentos

considerados estritamente naturais tem sido uma tarefa que vem sendo
desenvolvida por Enrico Quarantelli desde os anos de 1970. Ele é considerado o
pioneiro nos estudos e pesquisas sobre desastres nas ciências sociais na América
do Norte, confrontando as produções até então existentes, incluindo em suas
análises a dimensão social.
Em 1998 Quarantelli publica “What is a Disaster? Perspectives on the
Question”, onde reúne diferentes estudiosos para promover um debate sobre os
desastres enquanto um fenômeno de estudo. Nessa época, uma questão sobre o
tema eram as disputas em torno da definição do que seriam os desastres, situandoas entre as correntes que defendiam a importância de construir consensos acerca
de seu significado e as correntes favoráveis à manutenção da diversidade de
abordagens por se tratar de um fenômeno complexo.
No ano de 2005, Quarantelli publica Whatis a Disaster? New Answers to Old
Questions, com Ronald W. Perry, também estudioso do assunto. Nesta publicação
de 2005, que ele identifica como um segundo volume ou a continuidade do trabalho
de 1998, 12 cientistas sociais, de sete países diferentes, que em sua maioria,
estiveram no livro anterior, foram reunidos novamente para debater o tema,
apresentando suas perspectivas sobre o fenômeno.
Na introdução do livro chama a atenção o fato de que a concepção que se
tem sobre os desastres pode constituir a base tanto para ações governamentais,
como para a identificação de um campo de estudos, e que não é exclusividade de
uma área do conhecimento. Seja a pesquisa ou as aplicações práticas, são objeto e
um campo interdisciplinar.
O livro se assemelha a um diálogo entre os estudiosos que apresentam suas
concepções sobre o tema, por vezes divergindo. Na mesma obra, portanto, aparece
a perspectiva dos autores, a crítica, e suas respostas sobre o ponto ou os pontos da
argumentação criticados.
Rohit Jigyasu (2005), por exemplo, tem seu capítulo nesta publicação
dedicado a pensar os desastres numa perspectiva oriental, e inicia citando que para
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Dombrowsky (1998) os desastres estão situados no tempo e no espaço, mas que do
ponto de vista oriental essas duas noções diferem.
De acordo com Jigyasu, no ocidente, situar os desastres como um evento
implica que eles tenham um início, um meio e um fim, ao passo que no oriente essa
noção não existe, existindo apenas “ciclos” onde o fim de uma coisa é o começo de
outra, a morte de uma, nascimento de outra, e assim por diante. Desta forma, para
os orientais, os desastres podem trazer a noção de destruição para criação,
portanto, algo contínuo, parte de um contínuo processo complexo (JIGYASU, 2005,
p.52).
Jigyasu faz algumas considerações que incluem as diferentes concepções
sobre desastres que podem surgir a depender de onde se parte na questão: se de
uma investigação em desastres ou se da gestão na emergência. Para ele os dois
termos podem auxiliar na elaboração de uma definição, mesmo sendo, em última
instância, diferentes.
Concorda que desastre não é uma realidade, mas acrescenta que se trata de
uma palavra que descreve nossa percepção sobre determinado fenômeno, não
importando, portanto, se o entendemos e descrevemos ou não como construção, e
sim de que forma isso aparece em nossa percepção.
Finaliza argumentando que é necessário considerar as visões de mundo para
além da ocidental, salientando as diferenças e reconhecendo também as
semelhanças básicas, e não só em relação aos desastres. Os demais autores dessa
parte da publicação realizam a mesma tarefa; exercício que se repete na segunda
parte do trabalho.
A terceira parte do livro é trabalhada por Perry e Quarantelli.Perry analisa o
que apresentam os autores em seus capítulos, vendo em que diferem
conceitualmente e quais as implicações dessas diferenças para a construção de
uma teoria sobre desastres. Quarantelli objetiva definir uma agenda de estudos para
o século XXI, pensando questões teóricas, metodológicas e de prática profissional.
Deter-nos-emos no que é desenvolvido por Quarantelli.
O trabalho de Quarantelli oferece alguns elementos para pensar sobre os
desastres com a entrada do século XXI. Ressaltando que os estudos sobre
desastres têm origem nos anos de 1950, afirmará que é possível identificar muitos
avanços, mas que algumas questões ainda seguem com respostas pouco
satisfatórias ou carecendo de serem respondidas, das quais destacamos as que são
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centrais na relação com o Serviço Social e seu objeto de trabalho, que é a “questão
social”.
A primeira diz respeito à necessidade de clareza para definir o conceito7 de
desastres. Quarantelli volta a afirmar que não há muita clareza conceitual sobre os
desastres, o que para ele é um ponto fundamental pois causa implicações, por
exemplo, nos resultados de coletas de dados e análises e que, quanto mais se
associam os desastres a conflitos (guerras, saques) e a situações muito
heterogêneas, mais se faz associação deles a consequências negativas. Assim,
expõe que questões conceituais e de definição não são secundárias, deixando claro
também que a publicação de 2005 tem como público-alvo cientistas sociais e não
todo ou qualquer estudioso do tema.
Assim, ele passa pela questão do “rótulo” para determinados fenômenos.
Questões comportamentais (ou de nível de organização social) iriam definir a
adoção de uma ou de outra nomenclatura. Essas questões seriam: a) afetação da
maioria ou de toda comunidade residencial; b) debilidade na maioria das instalações
e bases operacionais das organizações de emergência; c) as autoridades locais não
poderem exercer as funções e cargos de costume, no chamado “período de crise” e
de “recuperação”; e d) interrupção da maior parte das funções da comunidade. Em
um desastre, segundo Quarantelli, esses quatro pontos não aparecem claramente,
diferentemente de uma situação de catástrofe (QUARANTELLI, 2005, p. 333).
Como uma segunda questão que carece resposta ou que as respostas não
são consideradas satisfatórias, pontua a tradicional associação dos desastres a uma
circunscrição espacial (geográfica) e temporal (cronológica). Questiona, assim, o
lugar dos estudos sobre fome e seca enquanto desastres, uma vez que não podem
ser situados dessa forma no tempo e no espaço em decorrência da sua não
ocorrência de modo tradicional.
A terceira questão levantada é sobre a inclusão de situações de conflito como
desastres, o que passou a ocorrer de modo mais intenso após 11 de Setembro de
20018. Citando uma publicação de sua própria autoria, da década de 90, que
7

Citando estudiosos do campo das ciências sociais, como Robert Merton e Pittman, Quarantelli
revisita a definição de conceito para reafirmar que eles interferem nas nossas percepções,
pensamentos e ações, bem como auxiliam no reconhecimento do início de certas práticas e seus
limites.

8

Nesta data, na cidade de Nova York, Estados Unidos, um complexo de edifícios foi atingido por dois
aviões levando à morte cerca de 3 mil pessoas. Há grupos que acreditam se tratar de ataque
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compara comportamentos de indivíduos, organizações e da comunidade, em
diferentes

contextos,

Quarantelli

afirma

que

há

alguma

semelhança

de

comportamento no nível organizacional, mas muitas outras diferenças.
Conclui esse ponto afirmando que é inegável a existência de uma falta de
consenso entre os que estudam os desastres e seu conceito, o que revela diferentes
formas de pensar os desastres, inclusive entre os autores da publicação, e leva a
outra questão posta por ele, que são as implicações de se posicionar defendendo os
desastres como eventos intrinsecamente sociais.
Um ponto que carece resposta ou que não foi suficientemente explorada, de
acordo com Quarantelli, é o da compreensão dos desastres como fenômenos
estritamente

sociais e

as

implicações em

assumir essa concepção.

Na

argumentação, o autor pontua que dois paradigmas são centrais: o desastre ser
intrinsecamente um fenômeno social; e a localização de sua origem encontrar-se na
estrutura ou no sistema social.
Para Quarantelli, os dois paradigmas citados são aceitos sem muitas
ponderações pela maioria dos estudiosos, no entanto, é necessário refletir sobre
eles com mais seriedade, o que, uma vez feito, levar-nos-ia a ver todos os
processos relacionados a desastres também como sociais, deixando as noções de
tempo (cronológico) e espaço (geográfico).
Até Jigyasu que aborda o tema na perspectiva oriental, ou os diversos autores
que contribuem com a publicação de Quarantelli, propondo novas perspectivas
sobre os desastres, acabam repetindo a tradição de situá-los com foco no tempo
(cronológico) e espaço (geográfico) (QUARANTELLI, 2005, p.334).
Ele sugere então substituir as tradicionais noções de tempo e espaço por
tempo social e espaço social, o que nos daria uma nova forma de pensar os
desastres; ampliaria a compreensão acerca dos comportamentos diante das
situações de alerta e emergência e de busca e salvamento; e geraria melhores
análises sobre o período entendido como de recuperação.
Sobre as implicações de assumir que a origem dos desastres se encontra na
estrutura ou no sistema social, Quarantelli (p.340) os ressalta como consequências

terrorista e há grupos que crêem ter sido um ataque planejado, envolvendo inclusive o presidente
americano da época, George W. Bush.
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da mudança social, mostrando que existe uma facilidade por parte dos
pesquisadores de países considerados emergentes de fazer a leitura dessa
associação desastres-processo de desenvolvimento, como uma relação “óbvia”
(grifos do autor) para esses.
Já para os pesquisadores oriundos de países considerados desenvolvidos,
fazer essa associação não é tão simples e é pouco evidente, pois esses últimos
estabelecem uma relação com os desastres a partir dos problemas sociais mais
evidentes em seus países e os sistemas sociais.
A partir do raciocínio anteriormente elaborado, uma interessante questão é
lançada por Quarantelli: Se partimos do pressuposto de que os desastres, nos
países considerados em desenvolvimento, têm raízes nos processos de mudança
social, podemos presumir que eles integram a dinâmica social das sociedades ditas
desenvolvidas?
Embora a questão seja lançada para os estudiosos dos países desenvolvidos,
pensando o caso brasileiro podemos afirmar que nossa perspectiva neste trabalho
vai na direção da afirmativa de Quarantelli sobre a óbvia associação. Não fosse
assim, seria dispensável o esforço de apontar as formas, as características e as
particularidades do desenvolvimento do país, feito inicialmente, bem como a atual
configuração do capitalismo financeirizado ou fetichizado, o aprofundamento que
opera da “Questão Social” e os desastres como sua expressão.
Prosseguindo a argumentação, Quarantelli (2005, p.341) defenderá que, partir
do pressuposto teórico que une radicalmente os desastres às mudanças sociais,
permite melhores explicações sobre onde se originam e se encontram as
resistências às ações de minimização dos desastres por exemplo.
Com proposições futuras, o autor vislumbra a possibilidade de superação do
paradigma atual abarcando características mais profundas, o que conduziria talvez a
separação dos conceitos de risco e desastres, inaugurando uma nova questão posta
por ele: Quais as vantagens de desfazer a ligação existente entre o conceito de
desastre e o conceito de risco?
Para começar, Quarantelli demonstra que o foco deveria ser mais explícito
sobre os desastres ao invés de sobre os riscos, apresentando as implicações dessa
escolha. Para ele o nome de algo é o que determinará a elaboração de
pressupostos sobre o fenômeno; a palavra que se usa indicará a estratégia a ser
adotada, o que, para ele, já é um ponto de partida.
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Prosseguindo, ele explica que focalizar os riscos tende a destacar fenômenos
físicos e naturais, ao passo que o foco nos desastres enfatiza a natureza social dos
acontecimentos. Em relação aos riscos, aos fenômenos físicos e sociais, pouco se
pode fazer, mas sobre os desastres, muito pode ser feito. Para ele, portanto, é
necessário reduzir os acontecimentos sociais negativos que denominamos como
desastres.
Outro ponto levantado por ele é a dimensão secundária que os desastres
assumem quando o foco da abordagem é o risco. Dessa forma, o desastre se
origina a partir do risco e para ele ai reside um equívoco, pois, embora o risco possa
ser real, sozinho ele não é necessariamente o fator mais importante. É apenas um
fator. Exemplificando a partir da questão da fome, dos desastres tecnológicos, dos
conflitos, como o Onze de Setembro, o que seria o risco desencadeador dos
desastres?
Avançando na reflexão, ele afirma que o desastre não é um acontecimento
físico, mas social, portanto, não convém falar em desastres naturais como se eles
pudessem ocorrer dissociados das ações e decisões humanas e do conjunto da
sociedade.
Inundações, terremotos e outros chamados agentes “naturais” de desastres
têm consequências sociais apenas porque envolvem atividades
desenvolvidas por comunidades antes, durante e depois do impacto de um
desastre. Autorizando a concentração de alta densidade populacional em
planícies de inundações, construindo estruturas não resistentes ou
reforçadas contra terremotos, permitindo habitação em encostas de vulcão,
fornecendo informação ou alerta inadequado de tsunamis, por exemplo, são
mais importantes que o agente de desastre em si porque causam vítimas,
perdas econômicas, estresse psicológico e interrupção das atividades
diárias que são a essência dos desastres. A característica do passado,
presente e futuro são ocasionadas por fatores sociais (QUARANTELLI,
2005, p. 343, tradução nossa).

Após afirmar a existência da dimensão da ação humana na constituição dos
desastres, Quarantelli identifica que é positiva a substituição que vem ocorrendo na
literatura do foco no risco pelo foco na vulnerabilidade e, citando Susan Cutter e
Mary Anderson expõe que essa substituição na literatura mudou e ampliou a
compreensão da vulnerabilidade ao desastre.
Da noção de vulnerabilidade causada por riscos naturais, à noção de
vulnerabilidade tratada sob a perspectiva econômica, o que predomina desde as
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últimas décadas é o reconhecimento de que os desastres impactam as populações
de formas diferentes, a julgar pelo local onde vivem. Ele explica que os modos
diferentes de vida dos afetados por desastres, sobretudo no que se refere ao âmbito
socioeconômico, vão ter consequências diferentes em termos de efeitos negativos
resultantes de um desastre, e conclui: os seres humanos são responsáveis pela
vulnerabilidade (QUARANTELLI, 2005, p.344).
Para ele, esse raciocínio é adequado, mas precisa avançar, pois, dentro das
produções já existentes, os conceitos são muito amplos e não abrangem a
complexidade da questão. Propõe então que os desastres sejam discutidos na
direção de sua origem, situada na “própria natureza dos sistemas sociais”. Nessa
perspectiva eles poderiam ser compreendidos como expressão de deficiências do
próprio sistema social.
Uma análise dos desastres, para Quarantelli, não deve também partir das
suas vítimas – como, ressalta, comumente ocorre –, mas dos “sistemas sociais
envolvidos”, sendo eles produto de um amplo conjunto de fatores sociais. Assim, os
desastres poderiam ser previstos, reduzindo suas consequências, vítimas e perdas.
Enfaticamente ele afirma que os desastres são essencialmente sociais,
podendo inclusive ocorrer independente de qualquer perigo físico, só em função da
possibilidade de ocorrerem. Para exemplificar, ele diz que em situações como a
fome e pane em sistemas de computação, cujo agente de origem não pode ser
identificado em termos geofísicos, hidrológicos ou atmosféricos, o que vai definir um
desastre é o comportamento dos sistemas sociais.
Seja em países desenvolvidos ou emergentes, muitas mudanças nas
sociedades têm se processado, seja em termos políticos, econômicos, culturais,
familiares, educacionais ou científicos, mas para Quarantelli, as discussões e
pesquisas sobre desastres não têm incorporado essas mudanças.
Ele fala disso demonstrando estranhamento, pois, na sua concepção, as
mudanças transformam os números e os tipos de desastres que ocorrem, bem como
as ações de planejamento e gestão. Mas salienta que a sua abordagem é do ponto
de vista da sociologia e que esse movimento reflete a sociologia mais geral.
Para ele importa que os estudos e pesquisas em desastres comecem a
incorporar contextos sociais mais amplos pelo próprio movimento da sociedade.
Essa não consideração caracteriza os desastres majoritariamente em termos
negativos. Ele defende que os desastres podem ter e têm aspectos positivos e que
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esses estudos precisam ser feitos para que o assunto não se torne matéria
jornalística (2005) e prossegue, dizendo que só encontramos consequências
negativas dos desastres porque é só isso que procuramos.
Não encerrando os longos apontamentos que o autor realiza, mas, como um
ponto de inflexão, concordamos que repensar os desastres em suas diversas
dimensões – teórica, metodológica, de pesquisa empírica e do que seria necessário
profissionalmente para implementar o que poderia ser feito diante do processo – não
deve se resumir a uma crítica aos conhecimentos já existentes ou “generalizações
empíricas de natureza descritiva” (QUARANTELLI, 2005, p.327).
Repensar e ter clareza acerca de um fenômeno e seu significado auxilia na
dimensão teórica do seu tratamento, mas também em questões práticas, como de
gestão e planejamento em relação a ele.

2.2 A Discussão sobre os Desastres no Brasil

No Brasil, uma forte referência sobre o debate em desastres nas ciências
humanas e sociais é Norma Valencio, economista, mestre em educação e doutora
em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que, em
2005, fundou na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) o Núcleo de Estudos
e Pesquisas Sociais em Desastres (Neped).
Junto a outros estudiosos do tema, agrupando diversas perspectivas sobre os
desastres – o recorte de gênero, etário, étnico, pessoas com deficiência –, Valencio
já organizou quatro volumes da publicação intitulada Sociologia dos Desastres –
construção, interfaces e perspectivas no Brasil. O primeiro volume datando do ano
de 2009 e o último publicado em 2014.
A coletânea é iniciada fazendo uma referência ao mito grego de Belerofonte,
para justificar que o século XXI trouxe para a humanidade questões que, como nas
sociedades pré-modernas, assolam e causam temor, e que quando conhecidas,
através das possibilidades criadas pelo avanço científico no ocidente, colocam essa
mesma humanidade diante de duas questões: a liberdade, por não estar presa a
nada ou ao desconhecido, e o temor causado por uma sensação de desamparo.
As características da sociedade contemporânea, segundo Valencio (2009),
colocam à disposição dos sujeitos uma infinita quantidade de informações que
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possibilitam o acesso a inúmeras notícias sobre desastres, por vezes roubando a
tranquilidade cotidiana.
Tendo por referência Giddens e Beck e suas teorias sobre modernidade tardia
e sociedade do risco, respectivamente, Valencio reconhece a dimensão das ações
humanas causando alterações significativas no comportamento dos “sistemas
atmosférico, hídricos e demais que constituem o suporte integrado da vida no globo,
produzindo cenários pouco alvissareiros segundo reportam os últimos relatórios do
IPCC9” (VALENCIO, 2009, p.4).
Por outro lado, as diferentes condições objetivas de vida, o acesso
diferenciado às tecnologias e informações, fazem com que eventos extremos atinjam
de forma diferente esses diferentes sujeitos. Então, abordar os desastres na
perspectiva das ciências sociais revela a insuficiência explicativa das ciências
atualmente dominantes em relação ao tema e a necessidade de reunir demais
experiências humanas no seu entendimento e explicação, de modo mais crítico e no
sentido do fortalecimento e garantia de direitos de mais sujeitos sociais.
Os trabalhos elaborados por Valencio abordam com frequência, além da
dimensão social, as dimensões políticas e institucionais presentes, mas nem sempre
evidentes, em relação aos desastres. No primeiro capítulo da publicação de 2009,
por exemplo, ela apresenta a concepção de desastres que vigora na instituição de
Defesa Civil pois é a que legitima o reconhecimento dessas situações.
Assim, o desastre acaba sendo “o fenômeno de constatação pública de uma
vulnerabilidade na relação do Estado com a sociedade diante o impacto de um fator
de ameaça que não se conseguiu, a contento, impedir ou minorar os danos e
prejuízos” (VALENCIO, 2009, p. 5).
No Brasil, portanto, os desastres acabam revelando fragilidades institucionais;
desigualdades e injustiças sociais; tratamento diferenciado entre ricos e pobres,
revelando preconceito de classe e o desinteresse em se discutir a questão com
seriedade e profundidade, por vezes ignorando os debates com o argumento da
autoridade pública (VALENCIO, 2009; SIQUEIRA, 2012).
Tematizando os desastres do ponto de vista das ciências sociais, em trabalho
de 2012, Valencio chamará a atenção para a disputa que há em torno do conceito

9

IPCC é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. Uma
organização componente da Organização das Nações Unidas (ONU).
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de desastres, permitindo-nos reforçar que o que tem ocorrido é uma predominância
do tratamento e compreensão desses como eventos pontuais e, portanto, como
um tipo de crise aguda, caracterizada como uma situação emergencial na
qual, numa circunscrição geográfica reduzida – vista como cenário – os
elementos materiais e as pessoas são compreendidos como estando ‘por
um triz’. O cômputo e a descrição dos elementos que são representados,
no cenário, como subitamente danificados e/ou destruídos delimitam a
paisagem e o conjunto de afetados e, ao fazê-lo, esboçam os
procedimentos que definem a situação como administrável pelas práticas
técnicas as quais são municiadas, principalmente, pelas ciências duras e da
saúde (VALENCIO, 2012, p. 07).

Limitar a compreensão e o tratamento dos desastres sob as óticas atualmente
predominantes, limita, consequentemente, as formas de atuar nesses contextos e de
implementar políticas públicas que teriam o potencial de atender e responder às
necessidades das populações afetadas. Sobre isso, Valencio (2012) considera que

Quanto mais o aparato público adia a valorização da abordagem das
ciências sociais sobre o problema, mais protela a elaboração e condução de
políticas públicas plenamente protetivas ou restaurativas dos que são o
centro do desastre, as pessoas e os seus lugares. Uma forma de protelação
é a hipervalorização das práticas técnicas voltadas para as obras civis. E,
também, da cartografização de risco na qual não aparece o sentido
compartilhado de uma comunidade acerca de seu território, como um
envoltório comum das suas rotinas (p.12).

A inserção em algumas áreas de estudo ou de trabalho, por vezes, coloca o
estudioso ou o trabalhador numa posição de crença de que parte das questões
sobre o campo com o qual se está envolvido já estão resolvidas. Mas os desastres
constituem exemplo de que a concepção, a compreensão e as respostas sobre um
fenômeno implicam uma série de elementos, inclusive o lugar de onde se está
partindo.

2.3 As Categorias “Risco” e “Vulnerabilidade no Debate sobre Desastres

Nas discussões sobre desastres, como se evidencia, as categorias “risco” e
“vulnerabilidade” acabam sendo evocadas. Isto se dá tanto no campo teórico, quanto
no campo das Políticas Públicas que mais diretamente dialogam com o tema, como
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no caso da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil10e da Política Nacional de
Assistência Social11.
No “Glossário de Defesa Civil Estudos de Riscos e Medicina de Desastres”,
elaborado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC, que é um órgão do
Ministério da Integração Nacional, e responsável por articular e coordenar as ações
do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, estão presentes definições dessas
categorias.
Segundo consta no próprio documento, o glossário é elaborado a partir de
uma necessidade de padronizar os termos que são recorrentes no âmbito da Defesa
Civil. Nele, o risco é identificado como
1. Medida de dano potencial ou prejuízo econômico, expressa em termos de
probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das
consequências previsíveis. 2.Probabilidade de ocorrência de um acidente
ou evento adverso, relacionado com a intensidade dos danos ou perdas,
resultantes dos mesmos. 3.Probabilidade de danos potenciais dentro de um
período especificado de tempo e/ou de ciclos operacionais. 4.Fatores
estabelecidos, mediante estudos sistematizados, que envolvem uma
probabilidade significativa de ocorrência de um acidente ou desastre.
5.Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento
adverso ou acidente determinado se concretize e o grau de vulnerabilidade
do sistema receptor a seus efeitos (BRASIL, 1998, p.147).

A vulnerabilidade aparece nesse glossário como
1. Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação
com a magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos
adversos, medidos em termos de intensidade dos danos prováveis. 2.
Relação existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se
concretize, e a intensidade do dano conseqüente. 3. Probabilidade de
uma determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por uma
ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos
técnicos. 4. Corresponde ao nível de insegurança intrínseca de um
cenário de desastre a um evento adverso determinado. Vulnerabilidade
é o inverso da segurança (BRASIL, 1998, p.170).
10

Instituída pela Lei nº 12.608, de 10 de Abril de 2012, a Política prevê diretrizes e objetivos que
abrangem “ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção
e defesa civil”; competências dos entes federados; articulação com as políticas de ordenamento
territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo
em vista a promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL. Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil – PNPDEC. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso em 04 de Fevereiro de 2016.

11

A Política Nacional de Assistência Social será abordada neste trabalho em momento posterior.
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Trabalhando com as concepções de Ulrich Beck e Anthony Giddens acerca
da categoria risco, Siena (2012) afirmou que os riscos – da perspectiva das ciências
sociais, pelo menos – desenvolvem-se e ampliam-se juntamente com o processo de
modernização, iniciado, por sua vez, na sociedade industrial, não sendo meras
consequências desse desenvolvimento social, antes, “centrais e constitutivos desta
sociedade altamente moderna” (p.43).
Santos (2012), adotando os mesmos autores, irá lembrar as dimensões
política e econômica do risco, atrelada a sua produção na (e pela) sociedade
moderna. Ela ressalta que Beck e Giddens demonstram que
os riscos não são exclusivamente fenômenos naturais ou tecnológicos, mas
também sociais, não sendo considerados efeitos colaterais do progresso,
mas centrais, constitutivos das sociedades modernas. Os grupos são
confrontados na sociedade de risco, com os limites e as consequências de
suas ações (SANTOS, 2012, p. 50).

Citando Ribeiro (1995, p. 04), a autora afirma que os riscos “resultam da
probabilidade de se desencadear um fenômeno de ruptura e do grau de impacto
associado aos efeitos, que, previsivelmente, produza no sistema social” e que é
intrínseco ao conceito de vulnerabilidade (SANTOS, 2012, p.53).
a vulnerabilidade é também, consequência do próprio processo social,
refletindo as relações que definem o estágio e forma de desenvolvimento de
uma sociedade, podendo existir vulnerabilidades diferenciadas dentro de
um próprio sistema, consoante com sua organização, distribuição e
composição social (RIBEIRO, 1995, p. 07 apud SANTOS, 2012,p. 58).

Prosseguindo nesta mesma direção, Siena (2012) reforça que nas ciências
sociais diferentes conceitos de risco estão presentes, ajustando-se aos discursos
que embasam, por exemplo, políticas de Assistência Social e Defesa Civil e que a
importância dessa categoria nas ciências sociais é mostrar que os riscos são
fenômenos também sociais, e não apenas naturais ou tecnológicos.
Couto et.al. (2012), por exemplo, trabalhando com as mesmas categorias,
farão uma associação dessas com os territórios onde se inserem os serviços,
benefícios e equipamentos socioassistenciais. Para as autoras, indivíduos, famílias e
classes sociais muitas vezes ficam fora da "'rede de segurança' propiciada pela
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proteção social pública e que, por isso, se encontram em situações de
vulnerabilidade e risco social, gerados por uma cadeia complexa de fatores"
(COUTO et.al, 2012, p.75).
Convém salientar que ainda que essas categorias sejam tematizações de
importantes teóricos, algumas pontuações precisam ser feitas. Como já mencionado,
nas Políticas de Proteção e Defesa Civil e de Assistência Social esses termos têm
se feito presentes, mas é problemático que análises críticas adotem as mesmas
noções presentes em algumas políticas.
O problema não está em se tratar especialmente das duas políticas citadas,
mas pelo que as políticas sociais representam na sociedade capitalista, muitas
vezes sendo ditadas por organismos multilaterais que não refletem ou agem na
direção dos interesses da classe trabalhadora, e sim na direção de favorecer o
capital e a sua acumulação.
Nos documentos citados com dados relativos aos desastres, sempre são
destacados os impactos e as perdas que os desastres provocam nas economias dos
países. Destaque que nem sempre se vincula a uma preocupação com as vidas dos
sujeitos que são afetados direta ou indiretamente.
No 5º Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade Social, ocorrido em
Belo Horizonte no mês de Novembro do ano de 2015, as questões relativas a
algumas categorias e conceitos utilizadas nas políticas sociais e por assistentes
sociais foram retomadas. Na primeira mesa do evento, Evilásio Salvador abordou a
lógica dos organismos internacionais presente nas Políticas que compõem a
Seguridade Social, enfatizando que fazem recomendações que favorecem a
acumulação capitalista e a mercantilização da seguridade.
Elaine Behring, compondo a mesma mesa, tratou da atualidade e limites da
Carta de Maceió12, chamando a atenção para o uso nela dessas categorias de risco
e vulnerabilidade. Ela cita Beck e Giddens como exemplos de intelectuais pósmodernos, lembrando que essa corrente é incompatível com uma abordagem
marxista, que é a abordagem que hegemonicamente orienta a ação profissional em
Serviço Social.
12

A carta de Maceió é um documento resultante do XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS, ocorrido
na cidade de Maceió (AL), em setembro de 2000. A carta expressa uma concepção ampliada de
Seguridade Social, defendida pelo Serviço Social. A carta está disponível em
http://www.cfess.org.br/arquivos/encontronacional_cartas_maceio.pdf.
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Sobre isso, Behring ainda asseverou que não podemos incorporar essa
linguagem

acriticamente

(e

outros

conceitos

como

“exclusão”,

“inclusão”,

“capacidade”, “empoderamento”, “resiliência”) pois representa um agenciamento
minimalista de gestão da barbárie. Para ela, o neoliberalismo coloca esses novos
termos, mas no Serviço Social não podemos adotá-los cegamente pois vão de
encontro ao método crítico, que, segundo Behring e Boschetti (2011, p.26), “tem a
potencialidade

de

evitar

abordagens

unilaterais,

monocausais,

idealistas,

funcionalistas e a-históricas”.
Neste quadro, cabe mencionar ainda a atenção que se deve ter na utilização
de alguns conceitos – como os citados anteriormente, presentes em muitas Políticas
que, inclusive, respondem no que se refere aos desastres – que camuflam um
“neoconservadorismo”, culpabilizando os afetados por desastres, alimentando o
discurso de existência de “áreas de risco”, acusando os afetados de resistirem às
alternativas apresentadas pelo poder público, entre outras formas.
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CONTEXTO DE
DESASTRES

O título do presente capítulo se justifica pelas afirmações feitas desde a
introdução deste trabalho sobre 1) a Política de Assistência Social – PNAS,cada vez
mais, estar se tornando instrumento principal de enfrentamento das desigualdades
sociais no país, ganhando centralidade em relação a demais políticas sociais e
componentes da Seguridade Social (MOTA, 2010) e sobre 2) uma parcela
significativa dos estudos sobre desastres estabelecerem relações com a referida
política, pelo protagonismo que assume nesses contextos.
Como adiantado em partes introdutórias deste trabalho, a sua elaboração
resulta de uma inserção em um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
no período de estágio curricular obrigatório, colocando-me diante da Política de
Assistência, e das leituras sobre desastres que, compreendendo-os em sua
dimensão sócio-histórica sempre esbarravam, em maior ou menor medida, com ela.
A Assistência Social, enquanto Política componente da Seguridade Social (ao
lado da Previdência Social e da Saúde), tem sido analisada por diferentes autores –
aqui, destacando Mota (2010) e Behring e Boschetti (2011) –, na direção da
importância que tem assumido, circunscrita na lógica de reprodução e acumulação
capitalista. E a relação dos Desastres com esta Política tem sido alvo de análise de
autoras como Mariana Siena (sociologia), Dora Vargas, Rúbia dos Santos, Antenora
Siqueira (Serviço Social), em especial no que se refere à crítica à Proteção Social.
Muito se tem problematizado acerca dessa relação do Serviço Social com os
desastres, através da Política de Assistência Social porque, embora a Defesa Civil
tenha a missão de coordenar as ações em contextos considerados de desastres, é a
Assistência Social que tem presença institucional maior nos municípios brasileiros e
que fica responsável por acompanhar os afetados, durante e depois do desastre
principalmente (SIENA, 2012), e também porque o Serviço Social assume papel de
destaque nessa Política e nos equipamentos onde ela se materializa.
No que se refere à Política de Assistência Social, as discussões têm girado
em torno da sua ampliação – ou centralidade – como aponta Mota (2010), dentro da
Seguridade Social. A Assistência Social fica responsável por tudo aquilo que não
cabe a mais ninguém fazer, ou que ninguém mais faz. No que se refere aos
desastres, tem-se problematizado o que caberia ao profissional de Serviço Social,

48

que não tem sua formação profissional permeada por essa discussão e que, ao ser
chamado a atuar com as famílias nessas situações, reduz sua prática ao
“conhecimento prático-operativo em face da natureza da ação profissional” (MOTA,
2010, p.192), e ao aprendizado com os profissionais da Defesa Civil, em geral
oriundos do Corpo de Bombeiros, que não são assistentes sociais.
A chamada nova Política Nacional de Assistência Social foi aprovada no ano
de 2004, através da Resolução nº 145, como forma de consolidar o Sistema Único
de Assistência Social – SUAS. Ela é fruto ainda da Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS), teve, em seu processo de construção, a participação de diferentes
atores, incluindo pesquisadores, estudiosos da área e estudantes de Serviço Social,
e se propõe a acabar com práticas clientelistas, fragmentadas e parciais (BRASIL,
2004).
Neste capítulo discutiremos, entre outras questões, a relação entre a
Assistência Social e as famílias e grupos afetados pelas inundações em contextos
de Desastres, tendo como eixos a categoria território, que ganha destaque a partir
da consideração na PNAS de que as desigualdades se expressam sócioterritorialmente e necessitam ser enfrentadas com instrumentos que não só a
descentralização, na gestão, financiamento ou implementação da Política, e as
categorias risco e vulnerabilidade, que promovem a intercessão dos desastres com
a Política.
3.1 A Política Nacional de Assistência Social e o recorte territorial
Segundo a PNAS, a política pública de Assistência Social precisa levar em
consideração três vertentes da Proteção Social: as pessoas, suas circunstâncias e
seu núcleo de apoio primeiro, que seria a família. A consideração dessas vertentes
se deve ao entendimento de que é necessário aproximar-se do cotidiano das
pessoas por ser este o espaço onde os riscos e as vulnerabilidades se constituiriam
(BRASIL, 2004, p.15).
O conteúdo apresentado pela PNAS sugere que as pessoas devem ser
associadas aos seus territórios e reforça que sua estruturação se dá em função
dessa perspectiva por se tratar de uma política pública que intervém nas
capilaridades dos municípios e que, portanto, necessita reconhecer o cotidiano das
populações a que se destina.
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No item intitulado “Análise Situacional” da PNAS, é ressaltado que as ações,
no que chama de capilaridade dos municípios, possibilitam uma nova perspectiva de
análise que torna “visíveis aqueles setores da sociedade brasileira tradicionalmente
tidos como invisíveis ou excluídos das estatísticas” (BRASIL, 2004, p. 16).
Utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e do
Atlas de Desenvolvimento Humano, a PNAS caracteriza os municípios e suas
dinâmicas, associa dados econômicos e taxas de urbanização às condições de vida
das populações, sua relação com emprego, violência, vínculos familiares, por ver
nestes dados indicadores para política de assistência social.
A “nova” PNAS apresenta, além de dados demográficos, o perfil dos
municípios brasileiros do ponto de vista da pobreza e indigência; apresenta as novas
configurações familiares – posto que a família, junto à noção de território, ganha
centralidade na política – e questões específicas de crianças, adolescentes, jovens,
idosos e pessoas com deficiência, e os investimentos públicos nesta área.
Ainda que neste ponto do trabalho a proposta seja de dar ênfase à noção de
território contida na política e suas implicações na relação com os desastres,
comporta algumas reflexões que advêm da colocação da PNAS na cena pública
como um redesenho da assistência social que é essencialmente inovador e
solucionador da pobreza, que constitui uma das expressões da “questão social”.
Essas reflexões dizem respeito, por exemplo, à ampliação da assistência
social que se transforma, segundo Mota (2010, p.133), “num novo fetiche de
enfrentamento à desigualdade social, na medida em que se transforma no principal
mecanismo de proteção social no Brasil” e que, em que pesem as inovações,
mantém a mesma estrutura de não se constituir mediadora do acesso a outras
políticas e direitos, como o trabalho, antes, assumindo, “para uma parcela
significativa da população, a tarefa de ser a política de proteção social e não parte
da política de proteção social” (p.144).
Para retomar a discussão sobre território, é importante antes apresentar uma
definição de espaço, o que faz Lefebvre, a partir da afirmação de que esse se
expressa e reage diretamente às relações sociais, e Santos (1977; 1978; 1985 apud
TONUCCI, 2013), ao dizer que o espaço só pode ser compreendido por meio da
sociedade, é produzido por ela, e é o que faz com que ela se concretize, não
podendo ser pensados – espaço e sociedade – dissociadamente.
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Ainda de acordo com Santos (1978 apud TONUCCI, 2013, p.43), o espaço
deve ser considerado como
fator social, instância da sociedade, e não mero reflexo social. É
subordinado-subordinante, submetido à totalidade, mas dotado de certa
autonomia. O espaço do homem condiciona então a sociedade,
compartilhando do complexo processo de existência e reprodução social.

Sobre o território, em que pesem diferentes concepções acerca do seu
conceito, Alentejano, com base em Raffestin, vai explicar que, embora haja uma
confusão entre esse e o espaço, e o primeiro se forme a partir do segundo, a noção
de território possui um caráter político e é permeada por três elementos – tessitura
(repartição), nós e redes – cujas estruturas que os compõem são manipuladas por
um conjunto de ações, intenções e objetivos (Raffestin 1993, apud Alentejano 2000).
Segundo o pensamento que constrói baseado em Reffestin (1993), Estado,
empresas e indivíduos são os produtores do que chamamos de territórios, e “a
imagem territorial projetada por um ator social não é equivalente ao território real,
pois este é a conjugação de distintos projetos territoriais em disputa” (Alentejano,
2000, p.19). Prosseguindo, o autor apresenta a concepção de Appadurai (1997), de
que a noção de território só interessa ao Estado porque constitui base de
sustentação de seu poder.
Sintetizando, Alentejano (2000) apresenta sua concepção de território, que
contribui para a compreensão da adoção desta categoria na PNAS, como sendo

um determinado domínio espacial sobre o qual os atores sociais afirmam
um controle político, que significa na realidade uma forma de ordenamento
territorial que propõe um determinado modo de organização das relações
sociais e de apropriação da natureza. Assim, o território seria uma parcela
do espaço sobre a qual incide uma dominação, o que dá a este um caráter
eminentemente político, porém, não se deve esquecer que esta dimensão
política não é unívoca (p. 34).

Corroborando com essa compreensão, Telles (2007, p.22), relaciona as
transformações no capitalismo à configuração do urbano, e aborda as novas
conformações socioespaciais que criam, para ela, novos padrões de segregação e
uma nova “geografia da pobreza urbana e da vulnerabilidade social”.
Afirma que, diante dessas transformações e reconfiguração do urbano,
surgem exigências para construir parâmetros que descrevam essas realidades,
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sendo esses parâmetros, no entanto, incapazes de contemplar as categorias
utilizadas como indicadores para solucionar as decorrências da dualidade entre os
pobres e excluídos e os que participam da cidade dita global, sendo os primeiros,
público-alvo dos programas e políticas de inserção social.
Analisando a inserção da categoria território na PNAS, Tatiana Dahmer
Pereira (2010) afirma que se trata de uma incorporação tardia se partimos da
consideração de que a Assistência Social, desde os seus primórdios enquanto ação
estatal, já mantinha relação com o território. Para a autora,
a dimensão territorial já se encontrava presente, ao menos pela perspectiva
de espacialização dos investimentos, desde os primórdios da
implementação das ações de assistência social pelo Estado brasileiro. Sem
incorrer no equívoco de equalizar a ‘dimensão espacial’ à categoria de
‘território’, afirmamos que essa política pública sempre apresentou impacto
territorial, ainda que suas ações fossem ‘projetadas espacialmente’, sem
maiores tematizações sobre a constituição dos territórios (PEREIRA, 2010,
p.192).

A problematização feita pela autora supracitada encontra sustentação em
David Harvey, para quem o território e o espaço ressignificados estabelecem
condições para a acumulação capitalista. A Assistência Social e as intervenções
operadas no território objetivavam, já no início do século XX, apaziguar os conflitos
decorrentes da luta de classes13 e conformar indivíduos e condições necessárias
para o desenvolvimento e acumulação capitalistas.
A PNAS procura mostrar que através da adoção da perspectiva territorial as
ações desenvolvidas no âmbito da Assistência Social vão alcançar os princípios
expressos na LOAS, a exemplo da universalização, e apreender todos os
condicionantes – sociais, econômicos, políticos, culturais – dos riscos e
vulnerabilidades que circundam o público-alvo da política (COUTO et. al, 2012).
Em contraposição à afirmativa anterior, Pereira (2010) vai alertar que a
associação de políticas sociais, em especial a de assistência social, a determinados
territórios, só contribui para fortalecer a exclusão e segregação que o próprio
território já proporciona.

13

Relacionando os conflitos ocorrentes em determinados territórios à luta de classes e à
acumulação capitalista, Dahmer dirá que o espaço (social) expressa, “a partir de investimentos
estatais em políticas públicas, marcas contraditórias das disputas entre as classes ‘sociais’” e que
“tais expressões da luta de classes incidem sobre formas dinâmicas de ordenamento espacial,
ressignificando espaços em ‘territórios’”. (p.192)
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Couto et.al (2012), analisando essa relação entre a PNAS e o território vão
chamar a atenção para esse mesmo ponto, da possibilidade de que as ações
relacionadas a essa política reforcem “estigmas e imagens negativas por parte da
sociedade e da própria população moradora em relação aos denominados ‘territórios
vulneráveis’” (idem, p. 73) elencando outras questões para esse debate.
Entre essas outras questões estão os processos estruturais que, muitas
vezes, são mais responsáveis pela chamada “vulnerabilidade social” das famílias do
que a própria dinâmica local, como a baixa cobertura dos programas e a
precarização e insegurança do trabalho e as noções de risco e vulnerabilidade,
novamente retomadas no próximo item.
3.2 Vulnerabilidade e Risco (social) na PNAS
Sem

objetivar

esgotar

as

discussões

em

torno

das

categorias

“vulnerabilidade” e “risco”, novamente as evocamos, porém agora na perspectiva de
sua adoção pela PNAS. Na nova política, o público usuário da assistência social é
definido como “cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos” (BRASIL, 2004, p.33). Mas afinal, o que é estar em situação
de vulnerabilidade e risco?
Como já mencionado em capítulo anterior, ao lado de outras categorias, as
duas ora destacadas, nos últimos anos, têm-se feito presente na elaboração de
diversas políticas públicas, em muitos países, sob a orientação dos organismos
multilaterais, atendendo aos objetivos de favorecimento da acumulação capitalista.
Em se tratando da sua incorporação na PNAS, o trabalho de Mirella Souza
Alvarenga (2012) nos ajuda a refletir sobre algumas questões. Isto porque sua
dissertação de mestrado, dedicada a analisar de que forma os termos “risco” e
“vulnerabilidade” foram introduzidos na referida política e quais as razões e
implicações decorrem disso, indica que esse tema ainda é pouco debatido, mas tem
impactos muito objetivos em relação à como a política é operacionalizada.
O trabalho de Alvarenga envolve uma revisão sobre os termos na literatura
internacional e nacional, compreendendo autoras que discutem a Assistência Social
no Brasil e que contribuíram para a elaboração da política de 2004, sendo as
reflexões permeadas por um balanço das políticas sociais brasileiras, destacando a
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de assistência social após a promulgação da Constituição Federal de 1988 até sua
aprovação, no ano de 2004.
Buscando os fundamentos sobre a origem dos termos, a autora recorre aos já
citados Beck e Giddens, a Esping Andersen, Rosanvallon, Castel – também já
citados em relação à “questão social” – e a alguns documentos do Banco Mundial e
do Fundo Monetário Internacional. Segundo ela esses termos são muito utilizados
no campo das ciências sociais e esses autores, que representam matrizes teóricas
pós-modernas, social-democratas e liberais, os põem como centrais nas suas
análises sobre a contemporaneidade (ALVARENGA, 2012, p.13).
Embora possa ser, mais ou menos, datada a partir dos anos de 1970 o
“boom” da utilização dos termos, sua origem é bem anterior e permeada por
informações e debates que os limites e objetivos deste trabalho não comportam, o
que nos leva às sistematizações que julgamos essenciais neste item:
Associados à concepção de usuários, os termos risco e vulnerabilidade são
utilizados como recurso para arbitragem social, isto é, ao identificar o
usuário com uma dada condição – vulnerável e em risco – aponta quem são
os sujeitos que devem ser assistidos pela área [...]. A PNAS adota as
expressões risco e vulnerabilidade na versão final como sintetizadoras de
todas as situações que legitimam um cidadão a ser usuário da assistência
social (ALVARENGA, 2012, p.114).

O trabalho de Alvarenga mostra que não há consenso acerca da incorporação
destes termos pela PNAS e também que não houve debate aprofundado antes que
essa incorporação fosse feita. No entanto, se por um lado o uso desses termos na
PNAS, em substituição às antigas definições – crianças, idosos, pessoas com
deficiência – para os usuários da Assistência Social amplia o leque de sujeitos que
podem ser atendidos pela assistência, por outro, individualizam as questões,
apresentando como responsabilidade dos sujeitos a situação em que se encontram,
bem como meios de sair dela (ALVARENGA, 2012).
O risco, que outrora era sinônimo de ousadia, hoje representa ameaça. A
vulnerabilidade hoje, por vezes se confunde com pobreza. Intencionalmente ou não,
o pressuposto levantado pela pesquisadora se confirma:
ao não explicitar essa origem, bem como a concepção destes termos no
interior do documento, os formuladores da PNAS possibilitaram diferentes
interpretações, facilitando especialmente aquela associada à perspectiva
neoliberal e introduzida no bojo das “orientações” disseminadas pelos
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organismos internacionais, visto a influência destes no campo das políticas
sociais nos países periféricos (ALVARENGA, 2012, p.13).

A incorporação dos termos sem a explicitação do seu significado oferece
margem para interpretações diferentes e para que interesses distintos sejam
disputados e atendidos do ponto de vista teórico e também prático, ai impactando
diretamente no trabalho de assistentes sociais lotadas/os nesse campo e no
atendimento aos sujeitos.
Vejamos: a PNAS se apresenta como política de Proteção Social, entendendo
essa proteção como
as formas "institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger
parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas
vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o
infortúnio, as privações. (...) Neste conceito, também, tanto as formas
seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida
e o dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a
sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. Ainda, os
princípios reguladores e as normas que, com intuito de proteção, fazem
parte da vida das coletividades” (Di Giovanni, 1998, p.10 apud BRASIL,
2004, p.31).

Essa proteção social é ofertada sob duas formas: básica e especial (de média
e/ou alta complexidade), através de ações, programas e projetos executados nos
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência
Especializado da Assistência Social (CREAS) (BRASIL, 2004).
A proteção social básica tem, segundo a política, a função de “prevenir
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 2004, p.33), sendo
destinada à “população que vive em situação de vulnerabilidade social” (IDEM).
Já a proteção social especial, destina-se “a famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social” (BRASIL, 2004, p.37), diz-se
frequentemente que a proteção social especial fica responsável pelas situações em
que já houve a violação de direitos.
Ocorre que a ausência de definições dos termos que auxiliam na seleção do
público a ser atendido em cada um dos níveis da proteção social oferecida pelo
Estado e das situações entendidas como de risco, deixa a cargo da interpretação e
orientação teórica das/os profissionais concluir se o usuário deveria ou não ser
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atendido pela política em questão, se se enquadra ou não nas situações
contempladas pela política.
Durante o estágio realizado no CRAS foi possível acompanhar algumas
entrevistas realizadas por diferentes assistentes sociais com usuárias/os da
instituição. Para uma delas, a violência no bairro de origem do usuário poderia ser
indicativo de residência em área de risco; para outra, estar em risco estava
estritamente relacionado a “perigos oferecidos pela natureza”, tais como enchentes
ou inundações. Assim como para uma, a ausência de trabalho formal representava
situação de vulnerabilidade social e para outra não.
Alvarenga (2012, p.13) afirma que “risco e vulnerabilidade podem mascarar ou
desvelar a condição vivida pela classe trabalhadora em tempos de rearticulação das
classes dominantes para a retomada do crescimento do capital”. Em se tratando da

PNAS, ainda que possa ser considerada como um avanço no que se refere à
assistência social alçada ao estatuto de direito, pelos avanços que apresenta,
comporta elementos que só confirmam o quanto uma política social constitui objeto
de disputas e ao mesmo tempo um campo de contradições.
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4 A OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL E AS INUNDAÇÕES EM URURAÍ

“Essa certeza, a ciência nos dá
Que vai chover quando o sol se cansar
Para que flores não faltem”
(Marisa Monte)
As

exposições

anteriores

objetivaram

fornecer

os

aportes

teóricos

necessários para apresentar o debate que circunda nossa área de estudo. Como
antecipado, o presente trabalho teve como antecedência a inserção no NESA e a
aproximação criada com a temática dos desastres, e o estágio supervisionado
realizado no CRAS-Ururaí, entre agosto de 2013 e novembro de 2014.
Como buscamos apontar, pensar os desastres, com foco nas inundações,
deve incluir pensar sua relação com a Proteção Social pois, guardado o
protagonismo da Defesa Civil para responder pelas ações de cunho emergencial, é
a Assistência Social que assume a tarefa de atender e acompanhar os sujeitos e as
famílias afetadas por eles, considerando a situação de vulnerabilidade social em que
se encontram essas famílias.
Segundo estudiosos do tema, o atendimento e acompanhamento realizados
pela Assistência Social se dão, em sua maioria, na forma de ações como
distribuição de colchões, cobertores, cestas básicas, água potável, auxílios-aluguel
(confirmando o tratamento que a Assistência Social tem dado às necessidades e
demandas que a ela se apresentam pela via das ações compensatórias e de
transferência de renda).
Essas ações são entendidas por quem estuda o tema como um
encaminhamento do problema baseado em uma “assistência humanitária”,
salientando que
As questões materiais imediatas sobrepõem-se as imateriais de longo prazo
[...], o atendimento recai sobre o provimento de benefícios emergenciais e
não há um atendimento contínuo e sistemático, nem ações de caráter
socioeducativos e que visem a emancipação social dos afetados (SANTOS,
2012, p. 258).

Ocorre, porém, que a PNAS se propõe a atuar na perspectiva da proteção
social e essa está para além do suprimento de carências num nível mínimo. Na
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política consta que a proteção social deve garantir algumas seguranças, como a de
sobrevivência, a de convívio familiar e a de acolhida.
A segurança de sobrevivência (entendida também como segurança de
rendimento e de autonomia) é a garantia de que, independente da relação com o
trabalho, os sujeitos tenham uma forma de sobreviver; a de vivência familiar ou de
convívio decorre da compreensão de que os seres precisam se relacionar para se
desenvolverem – política, social, culturalmente –, supõe, portanto, a recusa à perda
das relações.
A segurança de acolhida aparece na PNAS como primordial. “Ela opera com
a provisão de necessidades humanas que começa com os direitos à alimentação, ao
vestuário e ao abrigo próprios à vida humana em sociedade” (BRASIL, 2004, p.31).
Implica que a Assistência Social atue na conquista da autonomia a partir da provisão
das necessidades entendidas como básicas.
Além disso, a segurança de acolhida é tratada pela PNAS como a
necessidade de acolhimento em decorrência da necessidade de separação da
família devido a fatores que vão desde a violência (familiar ou social) a desastres ou
acidentes naturais.
Não basta, no entanto, conhecer as garantias da proteção social
apresentadas pela PNAS. É preciso conhecer o que diferentes autores, bem como a
PNAS, entendem por proteção social e como se origina, visto que situações
específicas vão ser tratadas por níveis específicos da proteção social (básica,
especial) ofertada pelo Estado.
Telles (1999), na discussão que denomina como deslocamento de sentido e
de lugar da “questão social” brasileira, lembra que a definição de um sistema de
seguridade social incorporando Previdência, Saúde e Assistência Social à época da
elaboração da Constituição Federal de 1988, pareceu a possibilidade de “incorporar
à cidadania” os que sempre ficaram descobertos de qualquer forma de proteção
social.
Afirma, no entanto, que resguardadas todas as mudanças porque passou o
Brasil, a Cidadania Regulada14, inaugurada nos anos 30, até os anos 90, de alguma
14

A cidadania regulada refere-se a um conceito desenvolvido por Wanderley Guilherme dos Santos e
definido por ele como “o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se não em um código de
valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de
estratificação ocupacional é definido por norma legal”. (SANTOS, 1979, p.75).
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forma se mantinha. Manutenção que não se deveu necessariamente a condições de
miséria e pobreza permanente de grande parte da população, mas pela legalidade
dos direitos ainda estarem atreladas ao mundo do trabalho.
Siqueira (2012) apresenta algumas reflexões acerca da proteção social na
relação com os serviços socioassistenciais em situações de enchentes e desastres
relacionados às águas. Ela lembra que, em diferentes sociedades, o ato de proteger
quem estivesse em situação de risco ou perigo se fazia presente, cabendo, em
geral, às famílias e às redes de relações estabelecidas enfrentarem diferentes
problemas.
Citando Mauriel (2009), Siqueira (2012) afirma que a diferença entre os atuais
e os antigos sistemas de proteção social está no fato de que o Estado passa a ser o
principal responsável por essa proteção. Responsabilidade essa resultante dos
processos de industrialização e urbanização do século XIX, que agravaram a
pobreza, tornando-a problema social a ser tratado em termos legais ou assistenciais
e da organização política dos trabalhadores encaminhando as suas demandas de
forma a torná-las públicas e coletivas (p.260).
Santos (2012) menciona em sua análise que com o neoliberalismo e a
reestruturação produtiva, com destaque para a década de 1990 e seguinte, o
sistema de proteção social brasileiro começa a ser afetado, resultando na diminuição
da presença do Estado e na transferência das responsabilidades desse para a
sociedade civil, criando uma situação de dependência das populações em relação
às políticas sociais que são cada vez mais “mínimas, seletivas e excludentes” (p.66)
porque seu acesso aos bens e serviços pela via de mercado é dificultado.
A PNAS se orienta por uma noção de proteção social como sendo as “formas
‘institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto
de seus membros’” (BRASIL, 2004, p.31), ressaltando também a legitimidade e o
protagonismo dos usuários em seu processo de tornar-se público e de ampliação.
Legalmente, a proteção social especial é dividida em básica e especial de
média e alta complexidade e se materializa, nos municípios, através dos Centros de
Referência da Assistência Social Básico e Especializado – CRAS e CREAS.
A Proteção Social Básica (PSB) objetiva
prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades
e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
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Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos
afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias,
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (BRASIL, 2004, p. 33).

Já a Proteção Social Especial (PSE) é
a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos
que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação
de rua, situação de trabalho infantil, entre outras (BRASIL, 2004, p.37).

Nesses dois níveis da proteção social – e no campo da Política Pública de
Assistência Social, como um todo – destaca-se a presença de Assistentes Sociais
como profissionais exigidos nos quadros funcionais, conforme estabelecido pela
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência
Social – NOB/RH/SUAS (2006).
Pensando nisso, no ano de 2007, o Conselho Federal de Serviço Social –
CFESS junto ao Conselho Federal de Psicologia – CFP produziram uma cartilha
intitulada “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais e Psicólogos na Política
de Assistência Social”.
E em 2011, no contexto de realização do Seminário Nacional “O Trabalho de
Assistentes Sociais no SUAS”, elabora-se uma publicação dedicada a orientar o
trabalho de Assistentes Sociais inseridos na Política de Assistência Social.
A publicação, à época, apontava a necessidade e a urgência em discutir a
inserção de assistentes sociais nesses espaços como meio de garantir as condições
necessárias para um trabalho de qualidade, bem como auxiliar na consolidação da
política como direito.
Na publicação em questão, é destacado que
A expansão da política de assistência social vem demandando cada vez
mais a inserção de assistentes sociais comprometidos/as com a
consolidação do Estado democrático dos direitos, a universalização da
seguridade social e das políticas públicas e o fortalecimento dos espaços de
controle social democrático. Isso requer o fortalecimento de uma
intervenção profissional crítica, autônoma, ética e politicamente
comprometida com a classe trabalhadora e com as organizações populares
de defesa de direitos (CFESS, 2011, p.04).

60

Assim, é entendido que mediante as competências da/do profissional de
Serviço Social é que se devem ser definidas e traçadas as estratégias para
intervenção nesse espaço de trabalho.
Articulando essas premissas ao já exposto em capítulo anterior sobre a
localização territorial dos Centros de Referências, pode-se pensar concretamente
todas essas relações entre a Assistência Social, enquanto política pública estatal, as
famílias afetadas por desastres e ainda o trabalho da/do Assistente Social.
Em relação à metodologia, durante o período de estágio, com autorização da
então coordenadora do CRAS, foram analisados os formulários de atendimento
utilizados na instituição como instrumento que orienta o atendimento aos usuários.
Esses formulários seguem um padrão, sendo o mesmo para todos os CRAS do
município15.
Nele se registram informações relativas à identificação das/os usuários, seus
dados pessoais, dados sobre moradia, as situações em que se encontram – o que
no formulário é identificado como “principais vulnerabilidades” –, composição familiar
e informações complementares, que a/o Assistente Social julgar conveniente ou
necessário acrescentar.
Como os formulários são utilizados para atender a todo público do CRAS,
independente da sua localidade, selecionamos para análise apenas os formulários
com informações de moradores de Ururaí, que é a nossa área de estudo.
Antes da implementação do CRAS na localidade e da organização das ações
socioassistenciais por território, os atendimentos ficavam concentrados própria
Secretaria Municipal de Família e Assistência Social, sendo, em seguida, as
informações e dados das/os usuárias/os sendo transferidos para os CRAS
correspondentes ao seu local de moradia.
Assim, o recorte temporal dos atendimentos as/aos usuárias/os do CRAS
residentes em Ururaí compreendeu o período entre os anos de 2004 e 2012. O ano
de 2004 foi sobre o qual se passou a registrar os primeiros atendimentos por parte
da então Secretaria Municipal de Família e Assistência Social (SMFAS), responsável
pela Proteção Social Básica e Especial, e o ano de 2012, por ser o ano concluído,
considerando o período de início do estágio.

15

Até o ano de 2014, o município contava com 14 CRAS.
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A pesquisa sobre as inundações em Ururaí contou também com análise de
dados coletados para fins de um projeto de pesquisa maior desenvolvido no âmbito
do NESA, que objetivava identificar e mapear as áreas sujeitas a inundações na
região

Norte

Fluminense,

e

traçar o

perfil

socioeconômico

das famílias

comprometidas com esse fenômeno, alimentando também o Observatório de
Desastres Ambientais (ODAm) originado no Núcleo.
Para cruzar alguns dados produzindo informações que revelam a construção
social dos desastres, tabulamos os dados no Excel e utilizamos algumas
ferramentas disponibilizadas pelo programa, para gerar gráficos e tabelas.
Realizamos também entrevistas com assistentes sociais que já atuaram em
momentos de inundação no município e com experiência de atuação no CRAS na
localidade de estudo.

4.1 Os usuários da Proteção Social Básica em Ururaí

A localidade de Ururaí se situa em torno de dez quilômetros do centro da
cidade de Campos dos Goytacazes, e até o ano de 2010, o censo do IBGE indicava
cerca de 8.800 habitantes, conforme mostra o mapa 1.

62

Mapa 1 – Mapa com a localização de Ururaí.

Fonte: Relatório Faperj, 2016. UFF/NESA
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A história da sua ocupação envolve a implantação da Usina de Açúcar e
Álcool Cupim, reservando as áreas ambientalmente mais seguras para o plantio e
cultivo da cana-de-açúcar e contribuindo para a formação de um núcleo urbano em
seu entorno (SIQUEIRA e MALAGODI, 2013, p.42).
Essa lógica para a ocupação do território teve ainda, como contribuinte, os
baixos salários pagos aos trabalhadores da usina, impedindo acesso a moradias em
outras áreas, e ainda a ausência de planejamento e políticas públicas (IDEM, p.42).
O modo de ocupação da área, somado à sua localização geográfica, em
proximidade com o rio de mesmo nome, contribui para a ocorrência de inundações
frequentes, que representam um tipo de desastre. Isso porque, com as chuvas, o
volume de água do rio aumenta, atingindo as famílias que ocuparam as áreas
úmidas aterradas e as áreas às margens do rio Ururaí (IDEM, p.7).
Em relação à materialização da Política de Assistência Social, as ações do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS começaram a ser implementadas no
município de Campos em 2009, geridas pela então Secretaria Municipal da Família e
Assistência Social – SMFAS (atualmente, Secretaria de Desenvolvimento Humano e
Social), por meio da implantação de CRAS, embora já no ano de 2007 fosse
possível registrar a presença de dois deles.
Na localidade de Ururaí, o CRAS começa a desenvolver suas atividades em
maio de 2013, ainda sem um projeto próprio, mas buscando atuar em conformidade
com as orientações da Política Nacional de Assistência Social e com o Manual de
Orientações Técnicas do CRAS.
Houve a oferta do PAIF (Programa de Atenção Integral às Famílias), do BPC
(Benefício de Prestação Continuada), e os com Centros de Convivência para Idosos,
através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Até o término do
período de estágio, a instituição vinha realizando trabalhos com grupos de idosos,
de mulheres e de gestantes.
Embora esteja localizado em Ururaí, a sua área de abrangência16 é muito
ampla, sendo considerado pelos gestores e trabalhadores da Proteção Social Básica

16

As áreas de abrangência do referido CRAS compreendem desde o bairro da Tapera até a
divisa do município de Campos, cobrindo as seguintes localidades: Caxeta, Conceição do Imbé,
Dores de Macabu, Guriri, Ibitioca, Lagoa de Cima, Macaco, Margem da Linha, Parque São Caetano,
Pedra Negra, Pernambuca, Ponta da Lama, Serrinha, Tapera I e II, Cajueiro, Quilombo, Imbé, Viana,
Sentinela do Imbé, Planície, Veiga, Assentamento Novo Horizonte e Aleluia e Batatal.
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municipal, como um dos mais abrangentes CRAS, em território e em número de
usuários atendidos.
Mapa 2 – Distribuição populacional por território dos CRAS

Fonte: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/CIDAC, 2016.
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Para dar conta de atender a todo esse público, a instituição se organiza
através do agendamento dos atendimentos. Uma vez por mês é realizada a
acolhida, uma reunião na qual os usuários presentes são informados sobre os
serviços, programas e dinâmica do CRAS.
São ainda informados sobre cursos profissionalizantes e vagas de trabalho
disponíveis, benefícios a que têm direito e em seguida marcam um dia e horário
para serem atendidos, nesse mesmo mês, quando a solicitação não pode ser
imediatamente encaminhada.

4.1.1 Quem são os usuários da Proteção Social Básica do CRAS, moradores
de Ururaí?

Os formulários de atendimento institucional foram fontes utilizadas no
reconhecimento do perfil dos usuários do CRAS. Aqui, seu conteúdo será
apresentado seguindo a nomenclatura do próprio documento.
Entre os anos de 2004 e 2012 foram atendidos 368 sujeitos residentes em
Ururaí, com idades variando entre 18 e 86 anos, sendo 54 (15%) deles do sexo
masculino, e 314 (85%) do sexo feminino, conforme ilustra o gráfico abaixo.
Gráfico 1 – Usuários do CRAS-Ururaí por sexo

Fonte: Elaboração da própria autora.

A PNAS (2004) se orienta pela noção de “pessoa de referência”, que, com as
transformações porque vem passando as famílias brasileiras, cada vez mais é
representada pelas mulheres. Ainda que o percentual dessa representação varie de
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acordo com cada região do país (PNAS, 2004, p.20), podemos ver que, por razões
históricas17, o público maior da Assistência Social se constitui por mulheres.
No que se refere ao CRAS de Ururaí, essa realidade não difere e acaba,
inclusive, revelando outras desigualdades. Em relação à renda, por exemplo, das
314 mulheres atendidas e/ou acompanhadas18 pelo CRAS, 03 delas declararam não
possuir qualquer renda; 84 delas declararam possuir renda de até um salário
mínimo19; e para 226, o campo “renda do titular” não apresentava qualquer
informação.
Dessas 226 mulheres sem informação individual de renda, 183 fazem parte
de composições familiares onde valores de rendimentos também não se fazem
presentes. Apenas 39 apresentam rendimentos, e, desse total, apenas 04 acima de
01 salário mínimo.
Em relação ao estado civil, 208 dos acompanhados pelo CRAS são solteiros,
95 casados, 24 separados, e 12 viúvos. “Outras opções” apareceram 04 vezes e em
18 dos formulários não havia informação sobre estado civil.
Gráfico 2 – Estado civil das/os usuários do CRAS-Ururai

Fonte: Elaboração da própria autora.
17

O debate sobre gênero e a maior presença das mulheres em relação à Política de Assistência
Social não será feito aqui pelos limites postos pelo objeto de estudo delimitado. Alguns debates desta
natureza, no entanto, são feitos por CORGOZINHO (2013), CARLOTO e MARIANO (2008),
RODRIGUES (2011).
18
É importante ressaltar que nem todas/os usuárias/os que têm sua passagem registrada pelo CRAS
são acompanhados pelas profissionais da instituição. O procedimento de utilizar o formulário de
atendimento para conduzir a entrevista e registrar o atendimento feito é comum, mas não significa
uma vinculação desse usuário ao CRAS.
19
Consideramos como base para os cálculos do salário mínimo o valor de R$ 788,00, vigente no ano
de 2015.
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O nível do ensino formal entre os usuários não é alto. A maior parte deles
(195) tem como o maior grau de formação o ensino fundamental incompleto, seguido
pelo ensino médio completo, ressaltando, nesse caso, a presença de duas escolas
de ensino médio em Ururaí, o que pode ter contribuído para os dados apresentados
no gráfico abaixo.
Gráfico 3 – Escolaridade da população usuária do CRAS-Ururaí

Fonte: Elaboração da própria autora

E em relação à etnia, em 81 dos formulários consta “negra”, em 56 “branca” e
em 125 deles “parda”. Para as etnias “indígena” e “amarela”, não apareceram
registros e em 106 formulários a opção não estava marcada.
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Gráfico 4 – Etnia da população usuária do CRAS-Ururai

Fonte: Elaboração da própria autora.

A respeito desse ponto, algumas reflexões surgem. Por exemplo, as próprias
noções de “raça” e “etnia” e o parco debate sobre elas, dificultando ações
específicas para os grupos historicamente marginalizados e não auxiliando no
processo de identificação dos usuários em relação a sua própria história.
Além disso, nem sempre é dirigida ao usuário a pergunta acerca de qual raça
ou etnia ele se considera pertencente, sendo o formulário, por vezes, preenchido
com base na própria interpretação da/o profissional que a/o atende.
Embora a Constituição Federal de 1988 garanta, em seu artigo 203, que “A
assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social”, vemos que a Política de Assistência Social tem
íntima relação com o trabalho, pois, em última instância, seus usuários são aqueles
que não estão inseridos em uma rede de proteção por meio desse tipo de
vinculação, como ocorre, por exemplo, com as/os que trabalham e são cobertos pela
Previdência Social.
Partindo então para o que classificamos como um segundo bloco de
informações, temos dados de trabalho e renda, confirmando a afirmativa anterior e
servindo como reveladores do perfil da população e de suas relações com a questão
das inundações.
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Quando a nova Política Nacional de Assistência Social classifica como seu
público usuário “cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos”, ela define esse grupo como
famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade,
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas
em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de
deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas
públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência
advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não
inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco
pessoal e social (BRASIL, 2004, p. 33 grifo nosso).

Ou seja, a dimensão do trabalho além de ser explicitada ao se definir o
público usuário da PNAS, é enfatizada em todo documento. Essa ênfase é notada,
por exemplo,quando aparece, como sendo serviço das proteções sociais, realizar a
promoção e integração ao mercado de trabalho e oferecer cursos voltados para
qualificação para o trabalho.
Em relação a essa dimensão, dos 368 referenciados no CRAS, residentes em
Ururaí, 107 deles se declararam desempregados, enquanto apenas 48 declararam
estar empregados – sem, no entanto, especificar se se tratava de emprego formal ou
informal. Em 213 formulários não foi preenchida qualquer opção.
Gráfico 5 – Situação de trabalho da população usuária do CRAS-Ururaí

Fonte: Elaboração da própria autora
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Dentre os empregados, em 03 formulários a função de “caixa de
supermercado” respondia pela “qualificação profissional”, enquanto as atividades de
“auxiliar de serviços gerais”, “motorista” e “trabalhador rural” apareceram 01 vez
cada. Em 42 dos formulários não havia qualquer resposta para esse item, conforme
quadro abaixo.

Quadro 1 - Qualificação Profissional da população usuária do CRAS-Ururai
Qualificação Profissional
Pessoas ocupadas na atividade
Auxiliar de serviços gerais
01
Caixa de supermercado
03
Motorista
01
Trabalhador rural
01
Não preenchido
42
Fonte: Elaboração da própria autora.

Em relação às ocupações do grupo empregado, apareceram 23 diferentes,
destacadas no quadro abaixo.

Quadro 2 – Ocupação da população empregada usuária do CRAS-Ururai
Ocupação
Construção civil
Ajudante/auxiliar de cozinha/cozinheira
Auxiliar/Repositor de estoque de
supermercado
Auxiliar de lavanderia/lavadeira
Auxiliar de limpeza/ Serviços gerais
Faxineira
Caixa de supermercado
Cozinhador
Cuidadora de idosos
Doméstica
Diarista
Do lar
Empregado
Corte/Moagem de cana
Merendeira de escola
Montador
Motorista
Promotora de vendas
Roçador
Vendedora de roupas
Biscates
Babá
Faxineira
Não preenchido
Fonte: Elaboração da própria autora.

Pessoas ocupadas na
atividade
01
04
01
01
03
03
03
01
02
04
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10
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Nos formulários não se explicita o tipo de vínculo empregatício. Mas fica
evidente que as atividades são compatíveis com a escolaridade da população, não
exigindo níveis altos de escolaridade. Pela especificidade de alguns deles pode-se
inferir que se vinculavam à indústria sucroalcooleira (usina). É o caso das atividades
ligadas ao corte e moagem de cana, cozinhador, que é a pessoa responsável por
mexer o açúcar, e roçador.
O número de desempregadas/os dos formulários somou 107 usuárias/os. A
“qualificação profissional” e “ocupação” desses, pode ser observada no quadro
abaixo.

Quadro 3 – Qualificação profissional da população desempregada usuária do CRAS-Ururai
Qualificação Profissional
Pessoas ocupadas na atividade
Atendente
01
Auxiliar de Serviços Gerais
01
Capoteiro
01
Desempregado
01
Diarista
01
Do lar
02
Manicure
01
Pensionista
01
Servente
01
Técnico em Automação
01
Técnico em Mecânica
01
Trabalhador Rural
01
Não Preenchido
94
Fonte: Elaboração da própria autora

Percebemos,

com

o

aparecimento

de

algumas

categorias,

como

“desempregado”, na qualificação profissional, ou “idoso”, na ocupação, a confusão
no preenchimento dos formulários ou uma desvalorização desses enquanto um
instrumento que auxilia no reconhecimento do perfil da população usuária dos
serviços ofertados pela instituição.

Quadro 4 – Ocupação da população desempregada usuária do CRAS-Ururaí
Ocupação
Faxineira
Doméstica
Diarista
Do lar
Manicure
Idoso
Passadeira
Pensionista

Pessoas ocupadas na atividade
06
02
03
29
01
03
01
01
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Desempregado
Biscates
Estudante
Não preenchida
Fonte: Elaboração da própria autora

06
04
01
53

Entre as pessoas em situação de desemprego, são poucas as que têm
qualificação profissional no sentido do ensino formal, técnico ou superior. E a maior
parte das ocupações está nos trabalhos domésticos.
Os quadros permitem observar que entre os que estavam empregados,
identificamos 04 tipos diferentes de qualificação profissional, enquanto em 42
formulários essa informação não foi preenchida. Já no que se refere à ocupação, 23
diferentes ocupações foram apresentadas, enquanto em 10 formulários essa opção
não foi preenchida.
Dentre os desempregados, 12 diferentes tipos de qualificação profissional
apareceram, e 11 tipos diferentes de ocupação. Não foram preenchidos com
informação de qualificação profissional e ocupação 94 e 53 formulários,
respectivamente.
Percebemos, analisando os formulários, que mesmo a dimensão do trabalho
sendo tão reforçada pela PNAS e objeto de grande parte das ações dos CRAS –
através da oferta de cursos profissionalizantes, oficinas voltadas para artesanatos –,
nem sempre o instrumento, que é o formulário, é bem utilizado.
Quando se deixa de informar se a/o usuária/o tem qualificação profissional ou
ocupação, perde-se a oportunidade de atender à própria proposta da Política, de
encaminhar essa pessoa para os serviços disponíveis, ou de fortalecer suas
potencialidades, por exemplo.
Além disso, vimos que é comum a confusão entre “qualificação profissional” e
“ocupação”. Então, quando acontece dessas opções serem preenchidas, por vezes
ainda não passa a realidade vivenciada pela população usuária do CRAS, ou, mais
uma vez, não contribui para que a passagem dela pela proteção social básica tenha
uma “entrada” e “saída”.
Outro bloco de questões que constam no formulário de atendimento diz
respeito à “Situação Habitacional”. Esse item responde acerca do tipo de moradia
das famílias (se de alvenaria, se de madeira, ou outras opções); se a moradia é
própria, cedida ou alugada – e qual o valor do aluguel; se está localizada em área de
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risco, qual risco e se está ou não em ameaça; se é ocupação20; residência anterior;
e infraestrutura do bairro.
Dos 368 formulários, em 234 a alvenaria foi o tipo de moradia apontada.
Outros tipos não apareceram e/ou não foram sinalizados nos formulários. Com casa
própria foram 133 usuárias/os; casa alugada, 64; casa cedida 140. Situação de
abrigo apareceu 01 vez; moradia de favor, 03 vezes; casa de herança, 01 vez e 25
formulários não foram preenchidos.
Gráfico 6 – Situação de moradia da população usuária do CRAS-Ururai

Fonte: Elaboração da própria autora

A situação habitacional é de grande relevância, pois é significativa a demanda
habitacional que chega até o CRAS, mesmo com o número de famílias com casa
própria sendo tão alto.
Os dados sobre a situação de moradia dialogam com a alta demanda por
habitação, não no sentido da ausência daquela, mas sim em função de outros
determinantes que veremos no item 4.2.
Outro

bloco

de

questões

dos

formulários

intitula-se

“principais

vulnerabilidades”. Como detalhado em capítulo anterior, essa se tornou uma

20

No formulário do município o termo é “invasão”, mas por uma concepção ideopolítica, tratamos
como ocupação.
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categoria chave na PNAS e para a orientação das ações a serem desenvolvidas
com quem é identificado nessas situações.
A partir do formulário, essas “principais vulnerabilidades” são agrupadas em
oito: desemprego, crianças sozinhas no domicílio, idosos dependentes na família,
trabalho infantil, adolescente gestante, deficientes na família, baixa renda e família
numerosa. O formulário tem ainda um campo para o preenchimento de “outros tipos
de vulnerabilidade”.
Partindo dessa classificação, as “principais vulnerabilidades” daqueles
sujeitos atendidos eram assim descriminadas: baixa renda 142 registros,
desemprego 139 registros e outros com 74 registros, conforme mostra o gráfico
abaixo:
Gráfico 8 – Principais vulnerabilidades entre a população usuária do CRAS

Fonte: Elaboração da própria autora.

Para as situações de trabalho infantil e adolescente gestante não houve
qualquer registro.
Em relação a esses “outros” tipos de vulnerabilidades identificadas, criamos ,
para facilitar a compreensão, classificações, de acordo com seu conteúdo, que
passamos a chamar como 11 diferentes variáveis, dispostas no quadro abaixo
seguindo o critério de maior para menor frequência em que foram registradas.

Quadro 5 – Principais vulnerabilidades de tipo “outros”
TIPO

FREQUÊNCIA

75

Outros

45

Habitação

16

Área de risco

02

Doença

02

Saúde

02

Tarifa Social Ampla

02

Programa Bolsa Família

01

Reclusão

01

Sem renda

01

Separação do companheiro

01

Violência doméstica
Fonte: Elaboração da própria autora

01

Onde aparece “outros” é porque o campo com a opção foi marcado, mas o
que seria a vulnerabilidade não foi especificado. Em relação às demais opções, a
“habitação” indica o que será desenvolvido no próximo item, sobre a alta demanda
que chega ao CRAS.
No entanto, o que seria “Programa Bolsa Família” ou “Saúde” como
vulnerabilidade? A ausência de renda, violência doméstica, doença não teriam
outras determinações que não elas mesmas?
As opções acima destacadas e as outras do quadro confirmam o que debate
realizado anteriormente nos apontou, sobre as implicações resultantes da ausência
de definições de alguns termos centrais nas políticas, ficando a cargo da/o
profissional fazer as identificações e associações necessárias para responder às
demandas que se apresentam.

4.2 Demanda habitacional, discurso de risco e o que está obscurecido nessa
relação

Para os propósitos de identificar se a demanda por habitação que chegava à
instituição apresentava relação com a questão do risco, analisamos, como já
mencionado, os formulários de atendimento de toda a população atendida pelo
CRAS, residente na localidade de Ururaí, no período demarcado.
Esses formulários têm um espaço destinado às observações da/o profissional
com relação ao atendimento prestado, à entrevista, aos encaminhamentos feitos, e
tudo mais que se julgue necessário registrar ali.
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Considerando que o Código de Ética profissional da/o Assistente Social
aponta como direito o sigilo profissional, com autorização da coordenação do CRAS,
resgatamos para a pesquisa somente os relatos em que a questão habitacional era
identificada, seja através do olhar da/o profissional, ou quando essa/e transcrevia
uma demanda apresentada pelos sujeitos.
Deste modo, pudemos ver que dos 368 usuários acompanhados pelo CRAS
no período selecionado, 145 procuravam o CRAS por questões relacionadas à
moradia ou à habitação, o que contrasta com os dados anteriormente apresentados
sobre a situação de moradia. Chegamos a esses números através da consulta à
documentação disponível na instituição, contabilizando para tal análise os casos em
que ficavam registradas tais demandas, podendo ser esse valor bem mais alto em
função dos registros não feitos.
Um primeiro ponto de inflexão é essa significativa demanda habitacional se
apresentar ao CRAS quando a habitação, no que se refere à como se estrutura a
Assistência Social no município, não está vinculada nem à Proteção Social Básica,
nem à Proteção Social Especial.
Existe, em Campos, uma empresa municipal de habitação (EMHAB), porém
as demandas chegam diretamente ao Departamento de Habitação, que funciona na
Secretaria Municipal de Família e Assistência Social (SMFAS) ou são levadas pelo
CRAS – pelo menos no caso de Ururaí.
Os dados foram filtrados classificando os relatos dos formulários em
“demanda habitacional” e organizando-os em função dos motivos, entre os quais
registramos seis: financeiro, precariedade habitacional, conflito familiar, residência
em área de risco, família numerosa, ausência de moradia.
Em Ururaí, nas áreas denominadas Vila e Ilha, parte da população foi retirada
de suas casas e reassentada em conjuntos habitacionais populares, criados pelo
poder público municipal, com a justificativa de que residiam em área de risco –
sobretudo aqueles que tinham suas casas mais próximas ao rio.
De fato, frequentemente essas famílias tinham suas casas invadidas pelas
águas e tinham que se deslocar para abrigos, para casas de familiares ou amigos,
ou ficar em casas alugadas e pagas pelo município através do programa “Aluguel
Social”.
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O processo de reassentamento, no entanto, que ocorreu em Ururaí e em
outras localidades e bairros de Campos, apresenta muitos desdobramentos21. Esses
desdobramentos incluem a falta de participação da população residente e a ser
reassentada nos processos de planejamento e de tomadas de decisão; a ausência
de equipamentos públicos, tais como escolas e postos de saúde nas áreas onde os
conjuntos são erguidos; a violência, muito ligada à lógica do tráfico de drogas em
determinados bairros, e outros.
Nos meios onde há a discussão acerca desses reassentamentos, sempre se
ressalta que as famílias saem de um tipo de risco, que seria o ambiental, e são
submetidas a outro, que é o social, visto que elas são retiradas de suas casas em
função das cheias do rio e são levadas para localidades distantes de seus trabalhos,
das escolas dos filhos, dos postos de saúde, das redes de proteção criadas com a
vizinhança.
Justamente nesse ponto questionamos esse “risco”, tão enfatizado em
diferentes pontos desse trabalho. Esses questionamentos vêm das observações do
campo de estágio, dos formulários de atendimento, das revisões de literatura e dos
debates no NESA.
Primeiramente, temos a questão, já apontada no capítulo anterior, sobre a
ausência de definição de alguns termos presentes na política e suas implicações.
Foi possível observar no estágio que para o item da residência em área de risco,
sem se definir o que era entendido ali como risco, ficava a cargo da/o profissional,
classificar segundo seus próprios parâmetros.
Neste sentido, temos a formação profissional, bem como as suas concepções
políticas interferindo na hora de se fazer o atendimento e os encaminhamentos
necessários para as demandas apresentadas pelos sujeitos ou identificadas pela/o
profissional, como foi exemplificado também em capítulo anterior.
Nos formulários de atendimento, em 40 vezes apenas foi registrada a questão
do risco no bloco de questões sobre situação habitacional. Desses 40 registros,
apenas 12 faziam menção às cheias do Rio Ururaí, como um fator de ameaça. No
restante dos formulários, os fatores apontados como risco foram a residência estar
situada às margens da rodovia BR 101, que corta a localidade (11 registros); a

21

A exemplo temos os trabalhos de Siqueira e Malagodi (2013); Mendes (2015); Faria e Pohlmann
(2015); Siqueira, Mendes, Gomes Filho (2015).
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presença de ratos na casa (02 registros); a casa estar sob ameaça (01 registro); a
residência estar em local isolado (01 registro) e em 10 registros foi sinalizado o
“sim”, mas não se especificou o tipo de risco.
Chama a atenção nesses dados, a construção da noção de risco. Dados de
pesquisa do NESA22 mostraram que a ocupação de Ururaí é antiga (datada por volta
do século XVIII) e que muitas transformações resultantes de projetos de urbanização
podiam ser vistas já desde os anos de 1935, com obras de drenagem e canalização
na área, bem como da forma como as agroindústrias se estabeleceram e utilizaram
o solo.
Porém, essa incorporação por parte da população, de que residir nas
proximidades de uma rodovia representa risco, é recente. E foi também o argumento
utilizado pelo poder público municipal para retirar muitas famílias que moravam na
chamada “Vila”, um conjunto de casas margeando a rodovia.
Não negamos aqui que realmente era necessária a atenção para com essa
população. De fato, registravam-se com frequência acidentes na área, como
atropelamentos e tombamento de veículos. O que ressaltamos é como essas
justificativas técnicas chegam até a população, muitas vezes imputando a ela
responsabilidade por viver onde vivem, fazendo com que realmente incorporem uma
ideia de culpa.
Retomando os dados dos formulários do CRAS, vimos então que, das 145
vezes em que aparece a demanda por habitação, não se tem uma relação direta
com as inundações ou com a residência em área de risco. O gráfico abaixo ajuda a
ilustrar isso.

22

Aqui nos referimos ao projeto Cartografia socioambiental e mapeamento das áreas de risco de
inundações no norte fluminense: subsídios para a implementação de sistemas de alerta, financiado
pela FAPERJ que identificou e mapeou as áreas sujeitas à inundação, na região hidrográfica IX. O
projeto foi finalizado neste ano de 2016, e resultou em diversas publicações e produções, inclusive
esse trabalho de conclusão de curso.
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Gráfico 8 – Motivo da demanda por habitação

Fonte: Elaboração da própria autora.

Com a classificação que criamos de modo a facilitar a compreensão para as
demandas, vimos que em 22 vezes a demanda por habitação esteve relacionada à
questão financeira: famílias sem condições de arcar com alugueis, famílias que
estavam recebendo o auxílio do “aluguel social” ou que queriam solicitar o mesmo.
Para 52 famílias, o que motivou apresentar ao CRAS a demanda por
habitação foi a precariedade das casas onde viviam. Casas sem banheiro, com a
estrutura apresentando algumas falhas, um ou dois cômodos apenas, pessoas que
moravam em bares ou oficinas, ou em situações que agravavam problemas de
saúde.
Os conflitos familiares também motivaram a demanda habitacional. Seria
atribuição do poder público intervir, através das políticas, numa dimensão tão
particular, excetuando-se os casos de violência? Por 14 vezes a demanda
habitacional teve como justificativa o mau relacionamento entre pais e filhas/os, com
sogras/os, disputas em torno de heranças, ou conflitos por questões de violência
doméstica ou associada ao uso de substâncias químicas.
Relacionada à área de risco, a demanda habitacional foi identificada 20
vezes. O registro do risco nos formulários, nesse item, é feito em 26 vezes, mas em
seis delas não se explicita a demanda por habitação, apenas pontua-se a presença
do risco. Nesse caso,ou não foi explicitado que tipo de risco estava sendo
considerado, ou registrou-se que era risco oferecido pela proximidade da residência
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com a rodovia (01 registro), ou que se tratava de risco social (01 registro,
demarcando que a residência em local afastado quase vitimou a usuária a um
estupro).
Em 06 formulários o fato de a família ser numerosa, fazendo com que muitas
pessoas ou mais de um grupo familiar residissem na mesma casa motivou a
demanda e por fim, 30 formulários registraram que a demanda habitacional tinha
como pano de fundo a ausência de moradia articulada às outras situações
apresentadas, como conflito familiar, residência em casas precárias ou cedidas,
constituição de nova família.
Na Proteção Social Básica, o maior registro da precariedade habitacional
motivando a demanda por habitação confirma a construção social dos desastres,
como defendemos no início desse trabalho. Não é necessariamente a residência
próxima ao rio que faz com que essas pessoas solicitem do poder público e das
políticas de assistência social esse tipo de resposta, pela via da inserção em
programas habitacionais.
Pelo contrário. Se essas famílias tivessem acesso a moradias dignas, se o
poder público investisse em melhorias no que se refere à infraestrutura e serviços no
bairro, se não fossem feitas tantas intervenções nesse espaço urbano, tais como as
obras de canalização e drenagem dos rios, desmatamentos, as cheias – ou a lógica
natural do rio –, talvez os desastres não se concretizassem.
Ao analisar os dados das famílias em relação à precariedade habitacional,
podemos ver que, no universo de 52 famílias, em apenas 15 a pessoa de referência
tinha renda, e só duas chegavam ao rendimento de um salário mínimo. No que
tange ao rendimento do grupo familiar, em apenas 08 havia registro de renda, mas
nenhuma passando de um salário mínimo. O nível de escolaridade de 34 dessas
pessoas de referência também não ultrapassava o ensino fundamental incompleto.
A ausência de moradia e a questão financeira são, em seguida, as
motivações mais freqüentes para a demanda habitacional, confirmando a nossa
hipótese, não só a respeito da construção social dos desastres, mas também de que
constitui expressão da “questão social”. O que leva à demanda habitacional são
questões bem objetivas, encontradas na realidade concreta, com determinações
bem específicas.
Não é coincidência também, que no bloco sobre vulnerabilidades existente no
questionário, esses sujeitos e suas famílias com precariedade habitacional
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correspondam

a

65

formulários

sinalizados

como

“baixa

renda”

e

63

“desempregados”.
Não queremos com essa análise, embora ela permita isso, reforçar a noção
muito presente na PNAS de que o que se entende por risco e vulnerabilidade estaria
relacionado unicamente à questão econômica e de renda. Do contrário, queremos
reforçar o que afirmamos anteriormente sobre as múltiplas determinações que fazem
um fenômeno natural resultar em desastre.
Por fim, em relação ao gráfico 8, destacamos a presença do rio como risco.
Além da metodologia aqui detalhada, foram realizadas algumas incursões a campo,
uma delas em dezembro de 2013, quando o volume de água do rio estava alto e foi
possível ouvir de alguns moradores as experiências de moradia ali.
Nem todas as famílias consideram o rio como risco. Existem famílias cujas
atividades dependem dele como é o caso da pesca, dos usos domésticos (como
lavar roupa, louça) e também para lazer. Assim é, por exemplo, que dos 26
formulários onde identificamos a questão do risco pela proximidade ao rio, em seis
deles não é apresentado junto uma demanda por outra habitação.

4.3 E o trabalho da/o Assistente Social nesse contexto

Nosso percurso até aqui pretendeu compreender como se dá o atendimento,
por parte das/os assistentes sociais do CRAS, aos afetados pelas inundações em
Ururaí.
Um único formulário de atendimento registrou uma família em situação de
abrigo no período da visita domiciliar. Essa família possuía residência na área
identificada como “Ilha”, em Ururaí, segundo as divisões que os próprios moradores
fazem da localidade. Essa é uma das primeiras áreas a serem afetadas pelas cheias
do rio, conforme ilustra o mapa 3.
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Mapa 3 – Área de inundação em 2013, Ururaí, Campos dos Goytacazes/RJ.

Fonte: Relatório Faperj, 2016. UFF/NESA

83

No formulário consta que a visita domiciliar foi realizada no ano de 201123 e
que a usuária e seus familiares estavam abrigados no prédio que desenvolvia o
Programa Desafio no bairro, juntamente com outras três famílias. Esse abrigamento,
segundo registro, ocorreu porque a Defesa Civil convocou a família para sair da
casa, localizada na Ilha. A resposta dada pela Assistência Social foi de encaminhar
a família para o programa habitacional municipal.
Desde o início das ações do CRAS implantado na localidade, no ano de 2013,
não tivemos registros de inundações, apenas de algumas cheias, em função das
chuvas, sobretudo no período de verão. Por essa razão, não ocorreu que no período
de realização da pesquisa alguma assistente social do CRAS fosse chamada para
atuar no chamado “momento de crise” das inundações.
No entanto, duas entrevistas foram realizadas. Uma no ano de 2012
(entrevistada “A”) e uma em 2014 (entrevistada “B”), com Assistentes Sociais que
tiveram experiência de atuação em contexto de desastres e/ou que fossem
trabalhadoras do SUAS.
A entrevistada “B”, que não chegou a atuar em situação de desastres, ao ser
questionada acerca do trabalho do serviço social no momento de crise do desastre,
respondeu esquematizando como deveria se dar o atendimento: com as cheias vem
o desespero, as famílias sendo atingidas pelas águas são referenciadas no CRAS e
passam a contar com um atendimento prioritário, recebendo visita domiciliar e sendo
encaminhadas para o setor de habitação da SMFAS.
O encaminhamento é feito porque é nesse setor que ocorre a liberação do
benefício do aluguel social, o encaminhamento para abrigos (quando necessário), e
também a oferta dos benefícios eventuais, como colchões e cestas básicas.
Concomitante a isso, preenche-se o Cadastro Único24 de quem ainda não tem
preenchido, verifica-se se a família está ou não inscrita em algum programa social e
é feita a orientação para que se procure a Defesa Civil Municipal. Ela ressalta que o
público que chega à instituição nesse momento é diferente do público de costume,
que procura a instituição para ser inserido em programas socioassistenciais ou para
obter informações acerca de benefícios.
23

O relatório do projeto FAPERJ apontou que esse também foi um ano de inundação na localidade.

24

O Cadastro Único reúne informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e
extrema pobreza, e essas informações ficam disponíveis para o Governo Federal, estados e
municípios como base para desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas públicas.
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A entrevistada “A”, que já possuía experiência com o atendimento nessas
situações explica que o papel do assistente social nesses contextos é o de organizar
os abrigos (quando necessário), conduzindo a acolhida e o cadastro das famílias e
pensando em atividades voltadas para crianças, por exemplo.
O trabalho fora dos abrigos consiste em orientar aqueles que ainda não
saíram de suas casas sobre a ida para os abrigos; estar na localidade afetada
elaborando os cadastros das famílias para posteriormente proceder com a entrega
de cestas básicas e inserção nesses abrigos – distinguindo os grupos prioritários,
como crianças e idosos –; e ainda, ficar nos chamados pontos de apoio, distribuindo
donativos. Tudo feito de forma rápida.
A entrevistada “A” ressalta a importância dos cadastros pois eles constituem
base de dados para o Formulário de Avaliação de Danos – AVADAN, que serve para
informar sobre as características do desastre, avaliando os danos provocados
(humanos, materiais, ambientais, econômicos, entre outros).
Após o período de crise, as atividades, segundo ela, consistem em aguardar a
avaliação realizada por técnicos da Defesa Civil sobre o estado das casas. Em
seguida, as assistentes sociais são chamadas para orientar as famílias nesse
retorno para as casas, quando é possível, e, nos casos em que não possa haver o
retorno, as assistentes sociais são chamadas para conversar com a família e inserilas no Programa Aluguel Social ou no programa de moradia popular municipal.
Sobre a PNAS na relação com o atendimento em situações de desastres, a
entrevistada “A” aponta que com o SUAS, nas situações de inundações agora,
psicólogas/os passam a ser chamadas/os junto com assistentes sociais para esses
atendimentos e que eles deixam de ser respondidos pela PSB, passando para a
PSE de Alta Complexidade, ressaltando que para ela, a responsabilidade por esses
atendimentos deve ser de ambos os níveis de proteção social.
Ela destaca ainda que não há preparação para o trabalho em situações de
desastres, que se aprende fazendo. E que a ausência de um protocolo ou de
definições sobre a atuação nesses momentos e sobre o gerenciamento dos abrigos,
constitui um desafio, pois são muitos os conflitos nesses contextos.
Em comum, as duas entrevistadas falaram sobre a mudança no que seria o
perfil dos sujeitos atendidos nessas situações. Se antes havia uma urgência em sair
dos abrigos e retornar para as suas casas, nas últimas ocorrências de inundações
havia (mesmo que em minoria) sujeitos afetados que não queriam sair enquanto não
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fossem direto para casas do conjunto habitacional, além de outros sujeitos que não
tiveram suas casas afetadas pelas cheias e foram para os abrigos para acessar
casas do programa habitacional municipal Morar Feliz.
A entrevistada “B” chamou a atenção para o fato de que os usuários ao
procurarem o CRAS apresentando o discurso do risco, na realidade, estavam mais
interessados nos benefícios e a reprodução daquele discurso era um meio de
conseguir uma moradia popular.
Considerando a construção social dos desastres e a possibilidade de ações
preventivas em relação a eles, inclusive por parte do CRAS, através das ações de
proteção social básica, a entrevistada “B” apontou seu papel educativo, por meio de
parcerias com outros órgãos e instituições, como a Defesa Civil, por exemplo.
Isso porque o CRAS não desenvolve outras ações a esse respeito de forma
direta, então, é importante conhecer os sujeitos atendidos de forma “emergencial”, a
fim de traçar um plano de ação que esteja de acordo com a sua realidade.
Com relação à atuação em desastres, o que ficou claro é que ainda que haja
compreensão acerca da importância de uma atuação preventiva nesse aspecto,
as/os profissionais acabam atuando de acordo com as condições dadas peloEstado,
por meio da Política Pública de Assistência Social.
Porém, tendo em vista que esse mesmo Estado é responsável pela
elaboração e gerenciamento da PNAS e responde ao fenômeno de forma isolada e
superficial, tratando como situação de calamidade pública e emergência, pouco
as/os profissionais podem fazer de forma autônoma. Sobretudo, se consideramos
ainda outros determinantes como os vínculos empregatícios e as condições de
trabalho.
Mas concordamos com a afirmativa de Senir Santos da Hora, de que
A Assistência Social precisa ser entendida como um espaço de lutas e
reivindicações da população. Logo, o grande desafio que se coloca, não só
para os assistentes sociais, mas para todos os trabalhadores do Suas, é o
de romper com a herança perversa de uma pobreza persistente e
naturalizada, em uma sociedade cada vez mais atingida pelas iniquidades
inscritas na trama social. Desse modo, a fim de tornar a política de
Assistência Social mais abrangente, comprometida não apenas com os
mínimos sociais, mas com as necessidades sociais dos sujeitos”. (HORA,
2015, p.160).

No ano de 2015, como parte das atividades de pesquisa do projeto
Cartografia socioambiental e mapeamento das áreas de risco de inundações no
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norte fluminense, foram aplicados 232 questionários a moradores domiciliados nas
áreas identificadas como Ilha e Cabeça da Ponte, na localidade de Ururaí, com
objetivo de conhecer a população e as áreas afetadas pelas inundações.
Um bloco de questões do questionário fazia referência ao atendimento
realizado pelo serviço social e as/os entrevistadas/os deveriam responder se foram
atendidas/os por assistentes sociais durante os períodos de cheias, e em caso
afirmativo, responder em quê consistiu o atendimento, classificá-lo (em ótimo, bom,
regular ou ruim) e justificar a opção escolhida.
A maioria das respostas em relação ao atendimento que receberam por parte
de assistentes sociais, girou em torno da oferta de mantimentos (água, cestas
básicas), colchões e cobertores. Mas os entrevistados responderam também que as
assistentes sociais acompanharam o estado de saúde dos afetados; garantiram
material de limpeza para os abrigos; inseriam nos programas sociais, como Bolsa
Família,

Aluguel Social

e

Vale

Alimentação;levavam

encaminhavam para os abrigos; “davam atenção”;

roupas,

visitavam

e

“ofereciam ajuda” e davam

orientação.
Ao classificar o atendimento recebido, destacaram novamente a “atenção” e
“ajuda” que era dispensada pelas profissionais; o bom atendimento; a presença
constante nos abrigos e nas casas, realizando as visitas domiciliares; que não
deixaram faltar nada; realizaram cadastros para posterior inserção em programas
sociais e levaram medicamentos.
Outras respostas que classificaram o atendimento como negativo, destacaram
que foram mal atendidos, que não receberam atenção por parte das profissionais; e
que não disponibilizaram tudo o que era necessário.
Essas respostas mostram que a percepção que os sujeitos têm acerca do
atendimento realizado por parte do serviço social não difere muito do que as
entrevistas com as assistentes sociais apresentaram, confirmando que, nesses
contextos, as ações por parte do serviço social têm se reduzido ao “saber-fazer”, ou
à assistência humanitária, citados no inicio desse trabalho. As/os profissionais não
têm bem definidas quais seriam suas atribuições e os sujeitos afetados, por sua vez,
ou se contentam com qualquer tipo de atendimento recebido, por não saber o que
esperar ou exigem além do que a/o profissional tem competência para oferecer.
O Código de Ética Profissional, de 1993, aponta em seu artigo 3º, alínea “d”,
que é dever da/o assistente social “participar de programas de socorro à população
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em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e
necessidades”. Essa obrigação é apresentada como um “dever de solidariedade”,
“pois se trata de situação excepcional que exige a participação nas necessidades e
interesses da população” (CFESS, 2012, p. 158).
Essa referência, por si só, já oferece base suficiente para que a temática seja
mais abordada nos cursos de formação, mesmo que ainda não esteja em acordo
com a concepção de desastres que vimos defendendo aqui, pois também fica
dependente de uma decretação por parte do poder público de que determinada
comunidade está em situação de calamidade pública e/ou emergência, e porque
mesmo que trate da oferta de uma ação técnica, aponta como algo excepcional.
Assim, como apontado inicialmente, não propomos uma formação que se
detenha especificamente ao tema dos desastres, como ocorre com relação a
determinadas políticas sociais, mas um debate no meio acadêmico e profissional
que consiga articular os desastres à noção de “questão social” e mais ainda, que
deixe de ver ambiente e sociedade de forma dissociada. Afinal, a teoria que,
hegemonicamente, orienta a nossa profissão na contemporaneidade enxerga os
sujeitos na sua integralidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo com esse trabalho foi compreender como se dá o atendimento
aos afetados pelos desastres ambientais, a partir da Política Nacional de Assistência
Social, em função do destaque que a referida política assume nesses contextos,
dando ênfase às ações que partem do serviço social, por serem as/os assistentes
sociais profissionais que mais figuram entre trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social e também os mais criticados nas produções literárias acerca do
tema.
Vimos que não existem protocolos que orientem a atuação específica de
assistentes sociais nesses contextos, embora sejam profissionais requisitados. E
entre os documentos existentes, que poderiam auxiliar nos atendimentos, como a
própria PNAS e a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, vimos que
essas situações são entendidas como excepcionalidade, não como processo e
construção. Assim, só se ocupam de ações após a concretização do desastre,
impedindo o desenvolvimento de práticas preventivas ou de minimização de danos.
No que se refere à profissão, o projeto profissional pode ser visto como um
norte para a atenção aos afetados, pois o Código de Ética Profissional prevê o
atendimento nesses contextos. No entanto, esse ponto é pouco enfatizado ao longo
da formação profissional, se comparado a outras determinações de dimensão éticopolíticas.
Talvez mesmo pela noção de que os desastres sejam uma fatalidade e algo
apenas pontual. Noções que precisam ser superadas entre nós, assistentes sociais,
pois o estudo dos desastres e a atuação em tais contextos não têm que ser
atribuições exclusivas de outras áreas do saber que não a nossa.
Neste sentido é que evocamos as origens da “Questão Social”, sua
incorporação pela profissão, e suas atuais formas de manifestação, das quais os
desastres são parte. Para não deixar que a nova geração de assistentes sociais que
está sendo formada perca de vista que as expressões da “Questão Social” vão muito
além de ausência de renda, como comumente se pensa quando falamos em
assistência social e do trabalho desenvolvido a partir desse campo, mas que são
oriundas de um modelo de desenvolvimento econômico, social e político bem
específico, que guarda em seu seio tantas contradições, elimináveis somente
através da supressão desse sistema.
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A forma de responder aos desastres a partir da PNAS, por exemplo, faz a
manutenção da lógica que predomina desde muitos anos nessa política, que é a do
trabalho com a pobreza, através de políticas compensatórias, nesse caso, inserção
em programas socioassistenciais, programas de transferência de renda, quando não
reforçando estereótipos de moradia em áreas ditas “de risco”.
A transferência de (uma mínima) renda, nos moldes como se dá no Brasil, é
suficiente para resolver todos os problemas imbricados nas discussões sobre
moradia em locais “ambientalmente inseguros”? Retirar famílias e comunidades
inteiras das áreas onde construíram suas histórias – ou onde se (re)produziram –
sem contar com sua participação, sem ouvir sua voz, sem considerar as relações
estabelecidas nas suas localidades, é suficiente?
As críticas tecidas às/aos assistentes sociais atuantes nesse campo têm sido
duras, e com nosso trabalho, de modo algum, pretendemos reforçá-las, antes,
identificá-las objetivando oferecer contribuições para o exercício profissional nesse
âmbito. Entendemos a profissão situada na divisão do trabalho e o seu caráter
liberal, entendemos também os desafios postos que impedem ações possivelmente
mais exitosas.
Porém, diferente dos tempos remotos para a profissão, hoje o serviço social
tem um projeto profissional que claramente se coloca ao lado dos interesses da
classe trabalhadora e empobrecida, não por acaso, a classe mais duramente
atingida pelos desastres, tendo como norte a plena emancipação dos sujeitos
sociais, e as questões – dentre elas os desastres – pensadas à luz desse projeto
profissional podem se tornar possibilidades para os que na atualidade identificamos
como suas vítimas.
Não podemos prever que tenhamos feito as exposições suficientes.
Esperamos, contudo, ter fomentado debates, reflexões, proposições que sejam
úteis, sobretudo, para os afetados.
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ANEXO
Formulário de atendimento utilizado nos Centros de Referência de Assistência
Social de Campos dos Goytacazes.

