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Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desen-
volvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes 

dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica.
Paulo Freire 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte 
do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria.
Paulo Freire 
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PREFÁCIO
    Ninguém educa ninguém, nin-

guém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo.
Paulo Freire (1981, p. 79)1.

Com essa premissa, inicio minhas considerações sobre o livro 
intitulado “SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA EM TEMPOS 
SOMBRIOS: (in)certezas no presente e perspectivas para o futuro”, 
organizado pelas professoras Maria Isabel Barros Bellini (PUCRS) e 
Hamida Assunção Pinheiro (UFAM).

Prefaciar uma obra é uma honra. E é um privilégio poder acom-
panhar as produções de dois Programas de Pós-graduação –  PUC-RS 
e UFAM – em iniciativa que considero das mais brilhantes da CAPES, 
que são “projetos casadinhos”. As produções conjuntas resultam dessa 
busca incansável de “se educar entre si, mediatizados pelo mundo”, 
compromisso ético-político dos pesquisadores com aquilo que produ-
zem nessa articulação de saberes e produção de conhecimentos. 

Esta coletânea versa sobre Serviço Social e Saúde em tempos de 
barbárie. Áreas que, infelizmente, não se constituem prioridade. Con-
vive-se com uma agudização e de muitas crises: econômica, social, po-
lítica, ética e sanitária, entre outras. Esta última tem servido de escudo 
para justificar os ataques e o descaso em relação à Ciência, à Tecnologia 
e à Educação, asfixiando as instituições de fomento à pesquisa e à pós-
-graduação. A pandemia provocada pela covid-19, que assola o mundo, 
deixou marcas profundas nas famílias e na sociedade, com requintes 
de crueldade e perversidade de outros. Mas, se restavam dúvidas so-
bre a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para a sociedade 
brasileira, somos lembrados diariamente do seu valor. A cada dia nos 
questionamos: o que seria do Brasil sem um sistema de saúde universal 
e público? Mesmo entre os que criticam, em meio à maior crise epide-
miológica dos últimos 100 anos, não se pode negar a relevância da in-
fraestrutura de saúde capilarizada pelo território nacional. Sem o SUS, 
a pandemia tomaria dimensões inimagináveis, principalmente entre os 
menos favorecidos. Apesar de o Brasil estar entre os piores índices de 

1 FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 9. ed., Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1981, p. 79.
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mortalidade por covid-19, custo de informações errôneas e apostas an-
ticientíficas, foi o SUS, esse sistema público, que enfrentou a maior 
demanda de atendimento.

Assim, a obra traz a público, em sua essência, os desafios das 
políticas sociais no capitalismo e as lutas para enfrentar o abismo das 
desigualdades sociais no país. E, ao mesmo tempo, expressa, com tex-
tos instigantes, os dilemas atuais, na ciência e no trabalho do Assistente 
Social. 

A produção desta obra, diante dessa conjuntura, se reveste de 
importância, relevância e atualidade. Revela a capacidade do coletivo 
de docentes de dois Programas de pós-graduação se organizarem para 
enfrentar a complexidade que a vida remota nos impõe desde o início de 
2020, somada a todas as dificuldades anteriormente apontadas. Trata-se 
de uma contribuição que une a pós-graduação e a pesquisa em Serviço 
Social brasileira através da produção de novos conhecimentos articula-
dos ao seu trabalho, consolidando e qualificando o projeto ético-políti-
co-profissional da área. Nossa constatação e reafirmação de que “nosso 
luto se transforma na nossa luta” a cada dia, na busca de reconheci-
mento e destaque ao Serviço Social e suas produções que embasam o 
compromisso com a categoria profissional. Nos fazemos presentes por 
essa luta e por nossa produção de conhecimento em prol de construções 
coletivas que anseiam por melhores condições de vida.  Nesse cenário, 
a premissa apontada por Paulo Freire, “os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo”, reafirma que somos muito mais do que pre-
sença, somos resistência! Parabéns às organizadoras e autoras!!

Jussara Mendes
28 de outubro de 2021

Jardim Botânico
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PREFACE
   Nobody educates anybody else, nobody 
educates themselves, people educate each other, using the world as 

their medium.
Paulo Freire (1981, p. 79).

With this as a starting premise, here are my thoughts on the book, 
titled: “SOCIAL WORK AND PUBLIC HEALTHCARE IN DARK 
TIMES: (Un)certainties about the present and views on the future” edi-
ted by Professors, Maria Isabel Barros Bellini (PUC-RS) and Hamida 
Assunção Pinheiro (UFAM).

To be able to introduce a piece of work is an honor and it is a 
privilege to be able to deal with works from two Graduate Programs 
– PUC-RS and UFAM, on initiatives that I consider to be some of the 
most brilliant to come out of CAPES: the “casadinhos projects”. The 
works together are the result of this relentless pursuit of “educating 
each other, through the medium of the world”, the researchers’ ethical 
political commitment to what they produce as part of this articulation 
of ideas and research. 

This collection is about Social Work and Healthcare in times of 
barbarism. Areas, which are unfortunately not considered a priority. 
The situation we live in is becoming more acute and there are many 
crises: economic, social, political, ethical, health etc. The latter has 
been used as a shield to justify attacks and the disregard for Scien-
ce, Technology and Education, suffocating the institutions that support 
research and postgraduate studies. The covid-19 pandemic, which has 
devastated the world, has left deep marks on families and society, added 
to by the cruelty and perversity of others. However, if there was any 
doubt about the importance of the Unified Healthcare System (SUS) 
for Brazilian society, we have been reminded daily of its value. Each 
day we ask ourselves, “what would Brazil be without a universal public 
healthcare system?”. Even those who criticize it cannot deny the im-
portance of the healthcare infrastructure spread throughout the country, 
in the midst of the greatest epidemiological crisis of the last 100 years. 
Without the SUS, the pandemic would have been on an unimaginable 
scale, especially among the less well off. Although Brazil has one of the 
worst mortality rates from covid-19, the cost of erroneous information 
and unscientific recommendations, it has been the public system, SUS, 
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which has born the brunt of responsibility for providing care.
As a result, the work brings to light, in essence, the challenges 

for social policies in a capitalist system and the struggles to deal with 
the abyss of social inequality in the country. At the same time, it expres-
ses, in thought-provoking words, the current dilemmas, in science and 
in social work. 

The production of this paper, in view of the situation, is impor-
tant, relevant and timely. It demonstrates the ability of a group of pro-
fessors from two postgraduate programs to deal with the complexity of 
remote contact, which we have had to deal with since the beginning of 
2020, as well as all the difficulties mentioned above. It is a contribution 
that unites postgraduate studies and research in Brazilian Social Work 
through new research into their work and which combines and explains 
the ethical, political and professional issues in the area. When it comes 
to achieving recognition of the importance of Social Work and the work 
that forms the basis of professional commitment, it is true what they say 
that “our grief becomes our weapon” each day. We are ready for this 
fight and to research ways to help collective institutions that yearn for 
better living conditions.  In this situation, the premise of Paulo Freire, 
“people educate each other, using the world as their medium” shows 
that we are not just ready, we are strong! Congratulations to the editors 
and writers!!

                                          Jussara Mendes
October 28, 2021
Jardim Botânico
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APRESENTAÇÃO

Intitulada “SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA EM 
TEMPOS SOMBRIOS: (in)certezas no presente e perspectivas para o 
futuro”, esta obra é resultado da inciativa do Programa de Pós-gradua-
ção em Serviço Social da Escola de Humanidades da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 

O objetivo é fomentar a produção intelectual com o compromis-
so público de retornar à sociedade, em forma de conhecimento social-
mente útil, os produtos das pesquisas e estudos realizados por pesqui-
sadores que, mesmo vinculados a diferentes programas, instituições e 
países têm como norte problematizar temas que atravessam a realidade 
colocando na vitrine tanto a violação de direitos como a busca de possi-
bilidades de enfrentamento e a busca por justiça social. 

São tempos duros, marcados pelo avanço da covid-19 e das cri-
ses sanitária, social, econômica e política no contexto nacional e in-
ternacional, além da adoção extensiva do ensino remoto como forma 
de manter o funcionamento das instituições educacionais e diminuir a 
disseminação do coronavírus. Nesse contexto, a educação, em todos os 
níveis, tem sido bastante afetada e, como forma de resistência, a pro-
dução intelectual, sobretudo no ensino superior, configura-se como um 
elemento fundamental para produzir conhecimento que possa somar no 
enfrentamento desse momento extremamente adverso.  

 Essa obra está estruturada em 3 (três) seções, cada uma delas 
sistematizadas sob um eixo temático, totalizando um conjunto de 15 
(quinze) capítulos, sendo que 2 capítulos se encontram traduzidos para 
o idioma inglês. Os capítulos debatem as múltiplas interseções da saúde 
em seu sentido ampliado, o serviço social e a crise sanitária, as im-
plicações da pandemia da covid-19, desastres, suicídio, adoecimento, 
possibilidades de organização e enfrentamento. 

A primeira seção denominada SERVIÇO SOCIAL – CON-
CERTOS E INFLEXÕES:  é na luta que a profissão se constrói 
contempla 5 (cinco) capítulos e volta-se para a discussão do Serviço 
Social brasileiro e australiano e do projeto ético-político do serviço so-
cial, considerando o contexto de crise sanitária agudizada pela pande-
mia da covid-19. 

O primeiro capítulo, intitulado SERVIÇO SOCIAL NO BRA-
SIL E NA AUSTRÁLIA: visitando o passado e mirando o futuro, 
de Maria Isabel Barros Bellini, Nicole Edwards e Julie King, na versão 
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em português, e SOCIAL WORK IN BRAZIL AND AUSTRALIA: 
a look at the past to see the future, na versão em inglês, foi elaborado 
por docentes/pesquisadores dos Cursos de Serviço Social do Brasil e da 
Austrália. Esse artigo é produto do Edital Capes PrInt- PUC-RS em par-
ceria fomentada na Missão de Estudos realizada pela Profª Dra. Maria 
Isabel B. Bellini, na Queensland University of Technology/QUT – Aus-
trália. Ao abordar a história do Serviço Social nos dois países situados 
em continentes diferentes, as autoras não buscam semelhanças ou dife-
renças, mas compartilham as histórias de uma profissão condicionada 
e modificada pelo espaço-tempo, pelas transformações das sociedades 
expressas nas lutas já enfrentadas e nas que virão.

O capítulo CRISE SANITÁRIA E COMPROMISSO ÉTI-
CO-POLÍTICO DO ASSISTENTE SOCIAL: dilemas do trabalho 
profissional na saúde pública em tempos de pandemia da covid-19, 
de Hamida Assunção Pinheiro e Maria Isabel Barros Bellini, discute a 
realidade dos assistentes sociais que atuam na saúde pública no contex-
to de crise sanitária. Reflete sobre as implicações da pandemia da co-
vid-19 para as demandas, relações e condições de trabalho dos assisten-
tes sociais que compõem a linha de frente no combate ao coronavírus, 
dando enfoque ainda à realidade do estado do Amazonas que enfrentou 
duas graves ondas da doença, marcadas por expressivo número de con-
taminações e mortes. 

No quarto capítulo dessa seção, O SERVIÇO SOCIAL NA 
PANDEMIA DA COVID-19: a precarização do trabalho sob análi-
se, Hamida Assunção Pinheiro, Clivia Costa Barroco e Glória Vaz San-
tos discutem o contexto de crise sanitária e suas consequências para o 
aprofundamento da precarização das relações de trabalho envolvendo 
em especial assistentes sociais que atuam na saúde pública brasileira. 
As autoras revelam como a pandemia da covid-19 instaurou um am-
biente ainda mais propício para a intensificação do trabalho, marcado 
também pela fragilidade dos vínculos e das condições de trabalho. 

 O último capítulo dessa seção é intitulado TRABALHO 
DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA TRANSIÇÃO DO CUIDADO 
NA SAÚDE: construções e estratégias coletivas para produção do 
cuidado integral, escrito por Fernanda Brenner Morés e Maria Isabel 
Barros Bellini, discorre sobre o trabalho do/a assistente social na Tran-
sição do Cuidado na saúde. Evidencia o caráter coletivo da Transição 
do Cuidado confirmado através do encontro entre os/as trabalhadores/
as com outros atores em diferentes dimensões e como estratégia coleti-
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va fomenta mudanças na produção do cuidado e na realidade da política 
de saúde. 

A segunda seção, INTERFACES E APROXIMAÇÕES NA 
SAÚDE PÚBLICA: gestão, controle e participação, é composta por 
4 (quatro) capítulos. Nessa encontram-se relevantes reflexões acerca da 
gestão, participação e controle para efetividade da saúde pública.

O primeiro Capítulo dessa seção, de autoria de Letícia Batista 
Silva, Regimarina Soares Reis e Maria Isabel Barros Bellini, intitula-
-se INTERFACES ENTRE PANDEMIA, GESTÃO EM SAÚDE E 
CRISE e analisa a gestão da Pandemia pelo governo federal brasileiro, 
destacando que o produto da gestão do governo federal brasileiro afeta 
principalmente e historicamente aos que estão mais expostos, ou seja, 
os trabalhadores e trabalhadoras os quais pagam a conta com suas vi-
das. Afirma que a Pandemia por Covid-19, apontada como a maior crise 
sanitária e econômica de todos os tempos, é uma crise global, mas as 
diferenças nas formas de organização e de enfrentamento adotadas pe-
los governos impactaram nas perdas das vidas, nas sequelas da doença 
e nas demais consequências.

O capítulo intitulado SAÚDE PÚBLICA:  aproximações so-
bre discursividade e condições de produção de efeitos de sentido, 
das autoras Lívia Ramalho Arsego e Maria Isabel Barros Bellini, é 
denso em reflexões sobre as contribuições da Análise de Discurso em 
Pêcheux e potencialidades da práxis ético-política fundamentadas na 
identificação dos projetos profissional e societário referenciadas no Có-
digo  de Ética (CE) do Serviço Social para desvelar os valores abar-
cados nos efeitos de sentido denotados pela materialidade linguística 
saúde pública. As autoras reiteram a importância da postura indagativa 
e da busca de consonância entre afirmação da ética profissional e a di-
recionalidade da ação.

No capítulo CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE E PANDE-
MIA DA COVID-19: o direito à saúde pública na corda bamba, 
de Suzane Pessoa Aires e Hamida Assunção Pinheiro, é um capítulo 
voltado para a reflexão das ameaças e conflitos que envolvem a saúde 
pública enquanto direito social universal que deve ser assegurado pelo 
estado brasileiro. O texto mostra como saúde pública vem sendo suca-
teada e como o controle social precisa ser revigorado com o propósito 
de efetivação do direito à saúde pública.

 A segunda seção encerra com o capítulo A PARTICIPAÇÃO 
COMO UM PROCESSO SOCIAL EMANCIPATÓRIO, de Ana 
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Paula Vargas Ronsani e Maria Isabel Barros Bellini, o qual adensa es-
tudos sobre participação a partir de autores de abordagens teóricas di-
versas, conclui que as discussões sobre participação estão diretamente 
ligadas à noção de democracia não delimitando a uma concepção única 
de participação. 

A terceira e última seção do livro, denominada AS RUPTURAS 
DO (CON)VIVER: cuidado de si, do outro e da natureza, é compos-
ta por 6 (seis) capítulos, dos quais um deles também está traduzido para 
língua inglesa. Essa seção tem como enfoque a discussão de temáticas 
que se colocam como desafios para a saúde pública e para os trabalha-
dores da saúde, como é o caso da violência de gênero, do suicídio, da 
questão ético-racial e dos desastres e conflitos ambientais. 

O capítulo A IMPORTÂNCIA DO AUTOCUIDADO PARA 
A QUALIDADE DE VIDA PROFISSIONAL DOS TRABALHA-
DORES DE CUIDADOS PALIATIVOS: propriedades psicométri-
cas da Escala de Autocuidado Profissional em Português, de Fernan-
da Arena, Laura Galiana, Amparo Oliver, problematiza a importância 
do autocuidado para qualidade de vida profissional e apresenta os re-
sultados da aplicabilidade do instrumento “The Professional Self-Care 
Scale” (PSCP) em profissionais de cuidados paliativos brasileiros, bem 
como a validação da escala para o português. O estudo foi realizado por 
pesquisadoras do Brasil e da Espanha vinculadas ao Programa de Pro-
moção da Autonomia e Assistência Social e de Saúde na Dependência 
– Universidade de Valência, Espanha. 

Na sequência, Laís Locatelli e Maíra Giovenardi no Capítulo A 
EDUCAÇÃO COMO REDE DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 
DE GÊNERO nos presenteiam com a discussão sobre a importância da 
educação como meio de prevenção à violência de gênero considerando 
o aumento da violência contra as mulheres e o atendimento à legislação 
do Brasil que consolida direitos à igualdade, a não discriminação e a 
própria educação. Reiteram que as políticas direcionadas para a pre-
venção, especialmente através da educação, são de fundamental im-
portância tanto para o reconhecimento dos diferentes tipos de violência 
como para retirar o véu da invisibilidade de relacionamentos abusivos 
e violentos. 

 O capítulo intitulado SUICÍDIO E QUESTÃO SOCIAL: 
uma equação possível? Uma reflexão a partir de “Karl Marx: sobre 
o suicídio”, as autoras Laurem Janine Pereira de Aguiar e Maria Isabel 
Barros Bellini compõem a coletânea refletindo sobre  o fenômeno do 
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suicídio e suas relações com a questão social. São aportados diferentes 
relatos históricos, da mitologia à arte, demonstrando a existência do 
suicídio em diferentes sociedades humanas, em épocas variadas, a fim 
de evidenciar a sua persistência ao longo do tempo. 

  O capítulo intitulado em português GESTÃO DE RECUR-
SOS NATURAIS E POPULAÇÕES INDÍGENAS E TRADICIO-
NAIS NÃO INDÍGENAS: realidades tragicamente ignoradas no 
Brasil e na Austrália,  e, em inglês, THE MANAGEMENT OF 
NATURAL RESOURCES AND INDIGENOUS AND TRADITIO-
NAL NON-INDIGENOUS PEOPLES: tragically ignored situations 
in Brazil and Australia, de autoria das pesquisadoras  Maria Isabel 
Barros Bellini e Melissa Haswell, explora a questão da atual crise ge-
rada por abordagens insustentáveis na gestão dos recursos naturais em 
contrapartida as possibilidades de conceber e planejar outros sistemas 
de conhecimento e prática para o alcance da sustentabilidade. A reali-
dade brasileira é abordada na primeira parte com ênfase nos Índigenas 
e Tradicionais Não-Indígenas da Amazônia. Em seguida, a realidade 
australiana problematiza as perspectivas indígenas sobre o meio am-
biente que foram tragicamente ignoradas na tomada de decisões e como 
os líderes indígenas estão orientando muitos australianos em direção a 
novas formas de viver em harmonia com o meio ambiente. O capítulo 
destaca as consequências dos abusos ambientais e as formas como os 
conhecimentos tradicionais podem revelar melhores formas de cuidar 
do bem-estar das pessoas e do meio ambiente nos processos de uso e 
gestão dos recursos naturais nos dois países. 

 O capítulo DESASTRES E CONFLITOS SOCIOAM-
BIENTAIS: reflexões iniciais sobre demandas ao Serviço Social, de 
autoria de Nadianna Rosa Marques, Laira Vasconcelos dos Santos e So-
lange Maria Gayoso da Costa, incide no tema dos desastres e conflitos 
socioambientais, como uma das expressões da questão social colocada 
como demanda ao serviço social. Aponta a importância do Serviço So-
cial para a atuação frente a desastres e conflitos socioambientais tendo 
sua prática em consonância com o projeto ético-político e ampliando 
sua atuação para além do atendimento emergencial, incluindo os espa-
ços de gestão desses desastres e ações de fortalecimento da população 
atingida.

 A organização desta obra acontece em um momento de profun-
da crise, não apenas aquela delineada pela pandemia do Covid-19, mas 
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aquela que se inscreve há muito tempo por meio de uma política neoli-
beral que incrementa a crise econômica que é anterior à pandemia e que 
paulatinamente e incessantemente brutaliza as condições de trabalho e 
de vida da maioria do povo brasileiro e amplia a profunda desigualdade 
social adoecendo e matando o povo brasileiro. Portanto, esta obra é um 
movimento de contranitência e as reflexões contidas nestas páginas têm 
as marcas de uma produção intelectual realizada sob as incertezas da 
pandemia da Covid-19, iniciada em março de 2020, que já tem duração 
de 18 (dezoito) meses. O Brasil é um dos países mais afetados pela 
contaminação do coronavírus e atingiu em outubro de 2021 o número 
expressivo de mais de 600.000 vidas perdidas pelo vírus.  

Vivenciamos uma conjuntura extremamente complexa, não ape-
nas para a saúde pública, mas para todas as esferas da vida. São tempos 
incertos, sombrios, marcados pelo isolamento social, agravamento da 
precarização do trabalho, desemprego, terceirização, pejotização do 
trabalho, sucateamento da saúde pública e de outras políticas sociais 
básicas, como a assistência social. 

O país enfrenta um aprofundamento de várias crises de forma si-
multânea e, assim, crescem os índices de desigualdade social e de todas 
as expressões que compõem os processos de desigualdade. 

 Contudo, apesar do cenário sombrio, é preciso nutrir a espe-
rança em dias melhores e, não só isso, é necessário e urgente articular 
o futuro, um futuro diferente do presente tão desigual e injusto. A nossa 
esperança se inspira no significado de esperança para Paulo Freire, es-
perança de esperançar: se levantar... Ir atrás... Construir... Não desistir! 
Levar adiante... Juntar-se com outros para fazer de outro modo... Aqui, 
nesta obra, nos juntamos a outros e seguimos produzindo conhecimen-
to, questionando realidades, nos desconfortando, indignando e enfren-
tando.

 É imprescindível esperançar, construir resistências, reinventar, 
como bem nos ensina Cecília Meireles em famoso poema: “Porque a 
vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada”. 

Vamos então reinventar a vida! 

Maria Isabel Barros Bellini 
Hamida Assunção Pinheiro

(Organizadoras) 
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PRESENTATION

Titled “SOCIAL WORK AND PUBLIC HEALTHCARE IN 
DARK TIMES: (Un)certainties about the present and views on the 
future”, this book is the result of an initiative from the Postgraduate 
Program in Social Work of the School of Humanities of the Pontifical 
Catholic University of Rio Grande do Sul (PUC-RS). 

The objective is to encourage research in response to the com-
mitment to give something back to society, in the form of socially use-
ful knowledge. The product of the studies carried out by researchers, 
who may be part of different programs, institutions or countries, aims 
to examine the cross-cutting issues and highlight both the violation of 
rights and the search for ways to deal with them and achieve social 
justice. 

These are difficult times. There is the progress of covid-19 and 
many health, social, economic and political crises both in this country 
and internationally. In addition, remote education has been generally 
adopted as a way to allow educational institutions to continue to func-
tion and to reduce the spread of the coronavirus. As a result, all levels of 
education have been greatly affected and research, especially in higher 
education, is a way to combat this. It is fundamental that we produce 
knowledge on how to deal with the current extreme adversity.  

 This book is divided into three sections. Each of them is based 
around a central theme. There are fifteen chapters in total, although 
two are translated into English The chapters discuss the multiple in-
tersections between healthcare, in its broadest sense, social work and 
the health crisis, the implications of the covid-19 pandemic, disasters, 
suicide, illness, and ways to respond and cope. 

The first section is called SOCIAL WORK BY TRIAL AND ER-
ROR:  it is through struggle that the profession is created. It covers 5 
(five) chapters and discusses Social Work in Brazil and Australia and 
the ethical and political aspects of the profession, in the context of the 
health crisis exacerbated by the covid-19 pandemic. 

 The first chapter is titled SOCIAL WORK IN BRAZIL E AUS-
TRALIA: A look at the past to see the future, by Maria Isabel Barros 
Bellini, Nicole Edwards and Julie King, in Portuguese. The English 
version of SOCIAL WORK IN BRAZIL E AUSTRALIA: a look at 
the past to see the future was produced by researchers on the Social 
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Work programs in Brazil and Australia. This article is a product of the 
Capes PrInt Notice – PUC-RS as part of a partnership established by the 
research exchange visit by Professor Maria Isabel B Bellini, to Queens-
land University of Technology/QUT – Australia. When examining the 
history of Social Work in two countries located on different continents, 
the authors do not try to find similarities or differences, but to tell the 
story of a profession, that was designed and modified for each place 
and time, by the changes in society and to tell about the struggles it has 
faced and those yet to come.

The chapter THE HEALTH CRISIS AND THE ETHICAL AND 
POLITICAL COMMITMENT OF SOCIAL WORKERS: professional 
dilemmas in public healthcare during the covid-19 pandemic, by Ha-
mida Assunção Pinheiro and Maria Isabel Barros Bellini, discusses the 
situation for social workers who have been operating in public heal-
thcare during the health crisis. It considers the implications of the co-
vid-19 pandemic on the demands, relationships and working conditions 
of social workers who have been in the front line in the fight against the 
coronavirus. It also focuses on the situation in the state of Amazonas, 
which faced two serious waves of the disease, which resulted in a sig-
nificant number of infections and deaths. 

In the fourth chapter in this section, SOCIAL WORK DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC: the precarious nature of the work in 
question, Hamida Assunção Pinheiro, Clivia Costa Barroco and Glória 
Vaz Santos discuss the context of the health crisis and its effect on the 
difficulties with maintaining relationships; in particular, social workers 
in Brazilian public healthcare. The authors demonstrate how the co-
vid-19 pandemic created an environment that was even more likely to 
increase the demand and where connections and working conditions 
became more fragile. 

 The last chapter in this section is entitled THE WORK OF 
THE SOCIAL WORKER IN THE TRANSITION OF HEALTHCARE: 
the collective strategy and organization required to deliver comprehen-
sive care, written by Fernanda Brenner Morés and Maria Isabel Barros 
Bellini. It discusses the work of the social worker in relation to Health-
care Transition. It highlights the importance of a joined-up approach to 
transitions in healthcare, based on communication between social and 
healthcare workers on various levels and a comprehensive strategy to 
push for changes in the care provided and current healthcare policy. 
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The second section, INTERFACES AND COMMUNICATION 
IN PUBLIC HEALTHCARE: management, control and participation, 
consists of four chapters. This contains ideas on how management, mo-
nitoring and communication could make public healthcare more effec-
tive.

The first Chapter in this section, by Letícia Batista Silva, Re-
gimarina Soares Reis and Maria Isabel Barros Bellini, is entitled THE 
INTERFACES BETWEEN THE MANAGEMENT OF THE PANDE-
MIC, HEALTHCARE AND THE CRISIS. It analyzes the management 
of the Pandemic by the Brazilian Federal Government, focusing on tho-
se who are generally and historically at most risk, as a result of how 
the Federal Government has managed the situation; in other words, the 
workers who pay the bill with their lives. It states that the covid pan-
demic was identified as the greatest crisis for health and the economy 
of all time and it is a global crisis. However, the differences in the way 
that the various governments attempted to deal with it had an impact on 
the loss of life, the after effects of the disease and other consequences.

The chapter entitled PUBLIC HEALTHCARE:  Estimates on 
discursiveness and the conditions for producing meaningful effects by 
the authors Lívia Ramalho Arsego and Maria Isabel Barros Bellini, 
focuses in particular on discussing ideas in relation to the Discourse 
Analysis of Pêcheux and potential of an ethical and political praxis ba-
sed on identifying professional and societal objectives from the Code of 
Ethics (CE) for Social Work, in order to demonstrate the values within 
the meaningful effects denoted by the linguistic materiality of public 
healthcare. The authors emphasize the importance of examining things 
critically and looking for consonance between the statement of profes-
sional ethics and the direction of action.

The chapter SOCIAL CONTROL, HEALTHCARE AND THE 
COVID-19 PANDEMIC: the right to public healthcare on a tightrope, 
by Suzane Pessoa Aires and Hamida Assunção Pinheiro, is dedicated 
to examining the threats and arguments around public healthcare as a 
universal social right that the Brazilian state should provide for. The 
chapter explains how public healthcare has been undermined and how 
social control needs to be restored in order to make the right to public 
healthcare effective.

 The second section concludes with the chapter PARTICIPA-
TION AS AN EMANCIPATORY SOCIAL PROCESS, by Ana Paula 
Vargas Ronsani and Maria Isabel Barros Bellini. This adds to studies on 
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participation by authors with different theoretical approaches. It con-
cludes that discussions on participation are directly linked to the idea of 
democracy and are not limited to a single concept around participation. 

The third and last section of the book is entitled OUR DECLI-
NING ABILITY TO LIVE TOGETHER: taking care of oneself, other 
people and nature. It consists of six chapters, one of which is also trans-
lated into English. This section focuses on discussing the issues that 
pose challenges for public healthcare and healthcare workers, such as 
gender violence, suicide, the ethical-racial issues and environmental di-
sasters and problems. 

The chapter THE IMPORTANCE OF LOOKING AFTER YOU-
RSELF TO PROTECT THE WELFARE OF PALLIATIVE CARE 
WORKERS: the psychometric properties of the Professional Self-Care 
Scale in Portuguese, by Fernanda Arena, Laura Galiana, Amparo Oli-
ver, examines the importance of workers looking after themselves to 
ensure their professional welfare and discusses the results from using 
“The Professional Self-Care Scale” (PSCP) tool with Brazilian pallia-
tive care workers, as well as the validation of the scale for Portuguese. 
The study was carried out by researchers from Brazil and Spain, who 
were part of the Program to Support Self-Sufficiency and Social Work 
and Healthcare in Homecare – University of Valencia, Spain. 

Next, Laís Locatelli and Maíra Giovenardi, in the Chapter entit-
led EDUCATION AS PART OF A SYSTEM TO PREVENT GENDER 
VIOLENCE, provide us with a discussion on the importance of educa-
tion as a means to prevent gender violence, taking into consideration 
the increasing violence against women and the need for legislation in 
Brazil that consolidates rights to equality, non-discrimination and even 
education itself. They reiterate the fundamental importance of policies 
on prevention, especially education, both so that people understand the 
different types of violence and to remove the veil of invisibility from 
abusive and violent relationships. 

 The Chapter entitled IS SUICIDE A SOCIAL ISSUE: Is there 
a possible relationship? A view on suicide based on Karl Marx SUICI-
DE: survivor’s pain, by Laurem Janine Pereira de Aguiar and Maria 
Isabel Barros Bellini complete the collection with the Chapter, thoughts 
on the phenomenon of suicide and its relationship with social issues. 
The chapter presents various historical perspectives, from mythology 
to art, showing how suicide has existed in various human societies, at 
different times, in order to demonstrate how it has remained over time. 
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  The chapter entitled, in Portuguese, GESTÃO DE RECUR-
SOS NATURAIS E POPULAÇÕES INDÍGENAS E TRADICIONAIS 
NÃO-INDÍGENAS: realidades tragicamente ignoradas no Brasil e na 
Austrália  and, in English, THE MANAGEMENT OF NATURAL RE-
SOURCES & INDIGENOUS AND TRADITIONAL NON-INDIGE-
NOUS PEOPLES: tragically ignored situations in Brazil and Australia 
by researchers Maria Isabel Barros Bellini and Melissa Haswell, ex-
plores the issues raised by the current crisis due to the unsustainable 
approach to managing natural resources, in comparison to the possibi-
lity to design and plan alternative systems of knowledge and practice, 
in order to achieve sustainability. We look at the situation in Brazil in 
the first part by focusing on the Indigenous and Traditional Non-In-
digenous peoples of Amazonia. The situation in Australia is then dis-
cussed on how Indigenous perspectives on the environment have been 
tragically ignored by decision-makers and how Indigenous leaders have 
been promoting new ways of living in harmony with the environment 
in Australia. The chapter highlights the consequences of environmental 
abuses and the way in which traditional knowledge can suggest better 
ways to take care of the environment and people’s welfare, when it co-
mes to using and managing the natural resources of both countries. 

 The chapter SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DISAS-
TERS AND PROBLEMS: initial thoughts about the demand on So-
cial Work, by Nadianna Rosa Marques, Laira Vasconcelos dos Santos, 
and Solange Maria Gayoso da Costa, focuses on the theme of disasters 
and social and environmental problems, as an expression of the social 
issues, which places demands on social work. It emphasizes the im-
portance of social work in dealing with disasters and social and en-
vironmental problems, based on the practices in line with its ethical 
and political initiatives and extending its role beyond emergency care, 
including opportunities to manage disasters and activities to help the 
people affected.

 This book has been edited and assembled at a time of profound 
crisis, not only due to the pandemic, but as an inevitable result of a neo-
-liberal policy that exacerbated the economic crisis that preceded the 
pandemic and that has gradually and incessantly brutalized the working 
and living conditions of the majority of the Brazilian people and whi-
ch has widened the country’s profound social inequality, causing the 
Brazilian people to fall sick and killing them. Therefore, this book is a 



- 28 -

counter movement and the ideas in its pages are the result of intellec-
tual work conducted under the uncertainties of the Covid-19 pandemic, 
which started in March 2020 and has already been going for eighteen 
months. Brazil is one of the countries most affected by the spread of 
coronavirus and by October 2021, more than 600,000 lives had been 
lost to the virus.  

The situation now is extremely complex, not just for public heal-
thcare, but for all walks of life. These are uncertain, dark times, marked 
by social isolation, poor job security, unemployment, outsourcing, non-
-contractual employment, undermining of public healthcare and other 
basic social policies, such as social work. 

The country is facing a scenario where several crises are simul-
taneously becoming more serious and, therefore, the social inequality 
indicators and all other measures of inequality are increasing. 

 However, despite this bleak scenario, it is important that we 
can hope for better days and, more importantly, it is urgent that we 
recommend and plan for a different future, rather than the unequal and 
unfair present. We remain inspired by the motto of Paulo Freire on 
hope: ‘hope to hope, to get up... to go after it... to build... not to give 
up! ... to carry on, ... to work with others to do it another way... Here in 
this book, we have brought other people together and we have produced 
knowledge, questioned reality, taken ourselves out of our comfort zone, 
and made ourselves angry and confrontational.

 It is vital to have hope, to find ways to resist, to reinvent things. 
As Cecília Meireles tells us in a famous poem: “Because life, life, life, 
life is only possible if you reinvent it”. 

Let us then reinvent life. 

Maria Isabel Barros Bellini 
Hamida Assunção Pinheiro

(Editors) 
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SEÇÃO 1

SERVIÇO SOCIAL
CONCERTOS E INFLEXÕES:  

é na luta que a profissão se constrói
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CAPÍTULO 1

SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL E NA 
AUSTRÁLIA: 

visitando o passado e mirando o futuro1

Maria Isabel Barros Bellini2

Nicole Edwards3

Julie King4

Introdução 
 Este artigo, elaborado por docentes/pesquisadores dos Cursos 

de Serviço Social do Brasil e da Austrália, aborda a história do Serviço 
Social nos dois países com o propósito de construir um diálogo pro-
fícuo e respeitoso sobre a história da profissão. Para além de buscar 
semelhanças e/ou diferenças, deseja-se realizar descobertas e reflexões. 
Não se busca dissensos ou consensos, mas diálogos profícuos. Não são 
apenas dois países, são dois continentes, e o Serviço Social é a ponte 
que une essa construção. Mais do que autoras, são três cabeças e três 
corações. Deseja-se que a leitura do artigo desperte curiosidades e que 
a partir de então se construam diálogos, pontes, outras indagações guia-
das pela certeza de que o Serviço Social, lá ou cá, tem como horizonte 
a luta por justiça social. 

1 Este artigo é um dos produtos do Edital Capes PrInt-PUC-RS elaborado a partir da Missão 
de Estudos realizada na Queensland University of Technology/QUT – Austrália, em 2019, sob 
orientação e da Professora Nicole Edwards. Essa Missão fomentou uma bela parceria entre 
professores e pesquisadores das instituições envolvidas cumprindo os objetivos do Edital Ca-
pes PrInt de fomentar a construção, a implementação e a consolidação de planos estratégicos 
de internacionalização e estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas 
a aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculadas à pós-graduação. 
2 Assistente Social. Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PU-
CRS. Pesquisadora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da 
Saúde/RS E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br.
3 Assistente Social. Docente na Faculdade de Saúde, Escola-Saúde Pública e Serviço Social /
Queensland University of Technology –QUT/Australia. Membership Institute of Health Bio-
medical Innovation (IHBI). niki.edwards@qut.edu.au
4 Médica Antropóloga. Professora da Faculdade de Saúde na Escola de Saúde Pública e Ser-
viço Social, Universidade de Tecnologia de Queensland /Australia. Pesquisadora de temas da 
justiça social, desigualdade, gênero e deficiência, particularmente no sul global. j.macknigh-
t-king@qut.edu.au
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As autoras reconhecem que a história é um processo descontí-
nuo, complexo, construído por homens e mulheres comuns, entre esses 
estão os/as assistentes sociais que constroem a história da profissão. 
Essa história traz no seu interior relações de poder que circulam, se 
modificam se recriam e reeditam, confirmando que, a existência dessa 
profissão é condicionada e modificada pelo espaço-tempo, pelo mundo 
da vida, pelo movimento da sociedade e pelas

mudanças dos contornos da questão social” e sua inscrição se dá 
nos “processos de criação de condições fundamentais para a repro-
dução social da vida dessas classes (subalternas). (YAZBEK, 2009, 
p. 14).

2. Serviço Social brasileiro: influências históricas e legado5

O Serviço Social no Brasil trilhou uma trajetória de rupturas e 
consolidações construindo “[...] uma história de sua prática e uma his-
tória do ideário que incorporou para se explicar na sociedade e para nela 
projetar o seu fazer” (IAMAMOTO, 2008, p. 239) e nesse momento de 
sua trajetória é iluminado pelo projeto profissional que tem uma direção 
social, ética e política na defesa da transformação societária, funda-
mentado na teoria social crítica, tendo em Marx a referência primeira. 
Essa opção, pelas lentes teóricas do marxismo, dá à profissão as condi-
ções para realizar as indagações teórico-metodológicas e ético-políticas 
e buscar seus fundamentos, também é o que “permite à profissão supe-
rar a aparência do real cristalizada nos fenômenos” (GUERRA, 2004, 
p. 33-34)

O Serviço Social desembarcou no Brasil na década de 19306 
“coincidentemente” quando a classe trabalhadora demonstrava insatis-
fação com sua realidade. Nas primeiras décadas no chão brasileiro, a 
profissão foi criando seu espaço, permitido desde que atendesse aos 
interesses da classe dominante. A profissão se entendia como controla-
dora de “desequilíbrios” e tinha a tarefa de “reconduzir os desajustados 
à vida normal” (apud CLOSS, 2015, p. 67), a centralidade estava no 
comportamento individual e na personalidade “enfraquecida” dos in-

5 Este item tem amparo principalmente no artigo “Os fundamentos históricos e teórico-meto-
dológicos do Serviço Social brasileiro na contemporaneidade”, de Maria Carmelita Yazbek, 
publicado em 2009, e obra organizada pela ABEPSS.
6 A década de 1930, caracterizada por intensas mudanças, é explorada por diferentes áreas do 
conhecimento, em especial as ciências sociais, sendo possível encontrar várias publicações 
que caracterizam a economia e a política do Brasil nesse período, especialmente sobre o pri-
meiro governo de Getúlio Vargas – 1930 a 1945.
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divíduos (CLOSS, 2015). Mais do que uma profissão aliada à Igreja, 
o Serviço Social, no fincar suas estacas no Brasil, era um instrumento 
para solução dos problemas sociais com ações orientadas por valores 
cristãos em uma relação que não admitia diferenças, singularidades, 
questionamentos, inovações. Para Yazbek, essa relação vai imprimir à 
profissão caráter de apostolado fundado em uma abordagem da “ques-
tão social” como problema moral e religioso e materializando uma in-
tervenção que priorizava a formação da família e do indivíduo para 
solução dos problemas e atendimento de suas necessidades materiais, 
morais e sociais. Amparado no pensamento de São Tomás de Aquino, 
do século XII, o caráter apostolado vai orientar a profissão, determinará 
os valores, definirá o foco das intervenções com centralidade nos com-
portamentos dos indivíduos, ajustando-os às relações sociais vigentes 
na época (YAZBEK, 2009). Os referenciais que ampararam a profis-
são nas primeiras décadas no Brasil estavam muito longe de contem-
plar a realidade brasileira pois as primeiras ações tiveram influência 
franco-belga e também fortemente a presença da Igreja, e pensamen-
to de São Tomás de Aquino (século XII). (YAZBEK, 2009). Posterior-
mente, a influência norte-americana superará a influência europeia. 

Em época imediatamente anterior7, os imigrantes europeus que 
no Brasil aportavam, traziam em suas malas as vivências de luta e so-
frimento de suas terras. Esses imigrantes, especialmente os italianos, 
já vinham frustrando a burguesia por sua insurgência amparada nas 
suas experiências na resistência operária e nos movimentos socialistas 
e anarco-sindicalistas, o que desencadeou um processo de treinamento 
e controle dos trabalhadores e suas famílias. A presença dos imigrantes 
e suas vivências de organização e resistência reiteravam as tentativas 
de domesticação da classe trabalhadora e as medidas de contenção dos 
trabalhadores que, vistos como rudes e ignorantes, e deveriam “desejar 
uma nova vida”, vida que obviamente atendesse aos interesses do capi-
tal e não aos da classe trabalhadora. (RAGO, 1985)8. 
7 Antes da chegada dos imigrantes o Brasil foi palco de inúmeras lutas. As insurreições indí-
genas, como a “Confederação dos Tamoios”, que opôs São Paulo e Espírito Santo, de 1554-55 
a 1567; a Confederação dos Janduim”, no sertão do Nordeste, de 1683 a 1710; as revoltas dos 
escravos, tendo marco o Quilombo dos Palmares, e tantas outras revoluções. Neste artigo, 
considera-se a chegada dos imigrantes como cenário. 
8 No período de 1917-1920, a questão social torna-se evidente através das tensões, greves e 
mobilizações dos trabalhadores. Diante desse “impasse”, os capitalistas criam associações pa-
tronais com o apoio repressivo do Estado. Inicia-se uma repressão policialesca em torno do pro-
letariado e de suas reivindicações por melhorias nas condições de trabalho e vida. As iniciativas 
desenvolvidas pelos trabalhadores são absorvidas pela classe patronal e devolvidas sob a forma 
de benefícios, consolidando uma pedagogia paternalista, visando o controle das manifestações 
populares e a coesão no ambiente fabril. Nesse contexto, apenas a punição dos trabalhadores 
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Na perspectiva do ajustamento de comportamentos os assis-
tentes sociais tiveram um papel importante e nesse caudal histórico o 
Serviço Social tem sua expressão e se impõe à  “reorientação da profis-
são, para atender às novas configurações  do  desenvolvimento  capita-
lista” (YAZBEK, 2009, p. 5),  essa reorientação incidiu nas exigências 
de “qualificação  e  sistematização  de  seu  espaço  sociocupacional ten-
do em vista atender requisitos de um Estado que começa a implemen-
tar  políticas no campo social” (YAZBEK, 2009, p. 5). O controle de 
comportamentos entendidos como desviantes, incontroláveis, ameaça-
dores exigia a construção de uma identidade proletária moralizada e 
moralizadora e que incluía a família em suas relações as quais também 
deveriam ser normatizadas a partir da perspectiva da burguesia.  Para 
Rago 

Nesta utopia reformadora, a superação da luta de classes passava 
pela desodorização do espaço privado do trabalhador de duplo 
modo: tanto pela forma de designação da forma de moradia popu-
lar, quanto pela higienização dos papéis sociais representados no 
interior do processo doméstico que se pretendia fundar (RAGO, 
1985, p. 61).

A serviço da manutenção dos valores da burguesia, o Serviço So-
cial foi definido no I Congresso Brasileiro de Serviço Social realizado 
em 1947 como 

atividade destinada a estabelecer, por processos técnicos e científi-
cos, o bem-estar da pessoa humana, individualmente ou em grupo, 
constituindo recurso indispensável à solução cristã dos problemas 
sociais.9 

Faleiros destaca que o discurso, antes da II Guerra Mundial, pre-
sente nas definições do Serviço Social, sinalizavam para o “ajustamento 
social” como objeto da profissão, configurando o Serviço Social como,

 conjunto de técnicas que tem por objeto reajustar a personalidade 
humana, no sentido do seu pleno desenvolvimento físico, intelec-
tual, moral e social, com o fim de tornar o homem mais feliz e 
proporcionar maior bemestar à comunidade (FONTOURA, 1959, 
10, p. 113. apud FALEIROS, 2011, p. 749). 

“baderneiros” era vista como insuficiente, era preciso eliminar e dispersar a consciência de clas-
se. (RAGO, 1985, p. 45)
9 “No livro Serviço social, infância e juventude desvalidas (1939), de autoria de Maria Esolina 
Pinheiro, uma das pioneiras da profissão consta o Serviço Social como “órgão controlador de 
desequilíbrios, porque age dentro de cada necessidade social, visando reconduzir os desajus-
tados à vida normal, tendo no fortalecimento da personalidade sua ideia definidora, buscando 
o reerguimento do equilíbrio do indivíduo (CLOSS, 2015, p. 67).
10 Livro publicado em sua 1ª edição no ano de 1949, por essa razão é citado com apud.
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O Serviço Social se ocupava com o deficiente, com o pobre, com 
o incapaz, com o criminoso, entendidos como párias e não como sujei-
tos, a fim de ajustá-los ao ambiente. O contexto social-econômico-po-
lítico não era objeto de análise. O indivíduo é que devia ser modificado 
através da correção, da ajuda e da assistência e o assistente social defi-
nia unilateralmente o que era correto, bom e desejável11

 A influência de Mary Richmond12 sustentava interpretações e 
análises que centravam no indivíduo e/ou família a culpa/responsabi-
lidade pelos esforços próprios para a obtenção de recursos que possi-
bilitassem a sua adaptação às demandas do capitalismo industrial, sus-
tentando uma visão moralista descolada de análises das condições de 
produção e do modelo de sociedade. A profissão se colocava de forma 
acrítica, entendendo a realidade de forma dualista, dividida entre o bem 
e o mal sem contradições e incapaz de uma síntese final determinando 
assim a aceitação e a submissão da classe trabalhadora à classe domi-
nante. 

Esses aspectos e a necessidade de controle foram incrementados 
pelas transformações que o país passava no processo desorganizado de 
industrialização, o que contribuiu para a importação do Serviço Social 
europeu, mais precisamente franco-belga (posteriormente a influência 
norte-americana) para compor com as forças que abafavam e controla-
vam a classe trabalhadora e suas famílias. 

Junqueira observou alguns sinais de mudança na profissão apos 
a metade da década de 1950: 

decorrente da filosofia do pós-guerra – a do desenvolvimento – e 
dos primeiros planos desenvolvimentistas em implantação, o Servi-
ço Social, ao mesmo tempo que incorporava a filosofia, reconhecia 
a necessidade de uma revisão de sua teoria, de sua postura e de 
seus métodos, como condição de melhor integrar-se nesse processo 
(JUNQUEIRA, 1980, p. 5). 

11 A concepção conservadora que caracterizou a entidade nas primeiras décadas de sua exis-
tência era também o reflexo da perspectiva vigente na profissão, que se orientava por pres-
supostos a-críticos e despolitizados face às relações econômico-sociais. A concepção con-
servadora da profissão também estava presente nos Códigos de Ética de 1965 e 1975: “Os 
pressupostos neotomistas e positivistas fundamentam os Códigos de Ética Profissional, no 
Brasil, de 1948 a 1975” (Barroco, 2001, p. 95-http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/lo-
cal/o-cfess)3
12 Mary Ellen Richmond, assistente social estadunidense, é pioneira no Serviço Social profis-
sional e influenciou várias gerações de assistentes sociais no Brasil e em outros países. São de 
sua autoria as primeiras produções teóricas do Serviço Social: O diagnóstico social (1917) e 
O que é Serviço Social de casos (1922). 
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Anterior a 1964, movimentos e iniciativas esparsas e pouco co-
nhecidas dão conta “de assistentes sociais atuando em iniciativas de 
alfabetização com base no método Paulo Freire, no Movimento de Edu-
cação de Base (MEB)” (IAMAMOTO, 2020, p. 5), e o encontro com 
as ciências sociais possibilitou repensar a intervenção social a partir da 
construção da crítica ao funcionalismo. 

Porém, a ditadura militar, instituída a partir do golpe midiático, 
civil e militar13 em 1964, interrompeu vários movimentos. Um desses 
movimentos diz respeito aos debates que os assistentes sociais realiza-
vam sobre os rumos e compromissos da profissão. 

Na década de 1970, o Movimento de Reconceituação provoca o 
(re)pensar a profissão nos marcos do capitalismo, e então, a importância 
das políticas sociais como espaço de luta e de intervenção para a garan-
tia dos direitos sociais (MIOTO, NOGUEIRA, 2013, p. 62). 

 Há na cena política dessa época, especialmente de 1975 em 
diante, a reinserção da classe operária, o florescimento da resistência 
democrática e organização da oposição brasileira e nesse caudal o Ser-
viço Social participa das lutas democráticas e das lutas internas da pro-
fissão o que criou substrato para o Congresso da Virada em 1979, que 
muda os rumos da profissão no Brasil.

Da “virada” à pandemia  
Inspirada na letra da musica “Começaria tudo outra vez”, de 

Gonzaguinha, Boschetti intitula seu artigo publicado em 2009 na Re-
vista Serviço Social & Sociedade na 100ª  edição comemorativa dos 30 
anos do Congresso da Virada. A inspiração nessa música não poderia 
ser mais emblemática pois os versos entoam que “nada foi em vão” e 
que a “chama ainda queima no peito”. O destaque desse Congresso está 
no seu significado para a profissão no Brasil, pois representou o movi-
mento de rebeldia dos/das assistentes sociais que, em 1979, tomaram 
“as rédeas” da condução da profissão no Brasil afirmando o compro-
misso político com as lutas da classe trabalhadora. 

Boschetti identificava o Serviço Social brasileiro como 
o segundo maior colégio de assistentes sociais do mundo e o maior 
da América Latina [...] única profissão que tem um coletivo institu-
cional que articula entidades de formação (ABEPSS E ENESSO) 
e do exercício profissional (conjunto CFESS/CRESS) o que nos 

13 Para informações, sugere-se leitura do livro 1964 – Golpe midiático-civil-militar, de au-
toria de Juremir Machado da Silva, publicado pela Editora Sulina. 
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possibilitou construir um projeto ético-político e profissional com 
princípios e diretrizes consonantes com as diretrizes curriculares, 
na lei de regulamentação profissional e no Código de Ética Profis-
sional (BOSCHETTI, 2009, p. 742).

Em seu artigo, afirma: “mais do que nunca, devemos reafirmar o 
significado do ‘Congresso da virada’ no processo de construção do nos-
so projeto político profissional” (BOSCHETTI, 2009, p. 741). Se em 
2009 essa era uma posição necessária, passados 42 anos do Congresso 
e 12 anos do artigo de Boschetti a exigência em reafirmar esse compro-
misso se agiganta frente à pandemia da covid-19.14, a qual assim como 
outros eventos semelhantes têm cada vez atingido a humanidade o que 
é confirmado por Marques: 

O significativo aumento da ocorrência em desastres na sociedade, 
originados por fenômenos da natureza, e/ou provocados através da 
ação humana geram múltiplos impactos sociais, políticos e econô-
micos, tornando-se um alerta à sociedade e à saúde pública. A dra-
maticidade dos dados é reiterada pela Associação Médica Brasileira 
(2012) que aponta que, no século XX, cerca de 3,5 milhões de pes-
soas perderam a vida em catástrofes naturais, e mais de 200 milhões 
morreram em desastres causados pelo homem, como genocídios, 
conflitos civis e militares (MARQUES, 2018, p. 12).

 No Brasil, a crise amplificada pela pandemia evidenciou as con-
tradições de um país extremamente desigual e que enfrenta o desinves-
timento do atual governo nas políticas públicas, em especial na política 
de saúde, reduzindo o financiamento em especial na Atenção Primária 
em Saúde, espaço privilegiado do SUS capaz de atender até 85% da 
demanda de saúde. Ao atingir a Atenção Primária, o governo ataca a 
universalidade do acesso à saúde, reduzindo a uma atenção seletiva sem 
condições de atenderàs demandas da população. 

Quanto às expressões da questão social que se acirram nesse mo-
mento de pandemia, nada mais são do que atualizações da desproteção 
dos segmentos mais vulneráveis com a ascensão de políticas ultralibe-
rais e neofascista, o Conselho Federal de Serviço Social afirma que:

Mesmo considerando que a dimensão disruptiva da crise já em cur-
so se alterou qualitativamente com a emergência a reconfiguração 
capitalista é imprescindível lembrar que a própria covid-19 não é 
um “agente externo” e que não existiria e/ou não teria as mesmas 
consequências fora do sistema capitalista (CFESS, 2020d, p. 4).

14 O Senado Federal reconheceu a Pandemia como estado de calamidade pública através do 
Decreto n. 6/2020 em 20/03/2020.
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Nesse cenário de precarização das políticas, consequentemente, 
as condições de trabalho dos/as assistente sociais também são precari-
zadas e pela diversidade de espaços sócio-ocupacionais e possibilida-
des de intervenção, os/as profissionais estão expostos as risco de con-
tágio pelo vírus, falta de proteção adequada, sobre carga de trabalho... 

Dramaticamente, a exploração, a desproteção e a pauperização 
da classe trabalhadora da qual o assistente social faz parte e com a qual 
trabalha diariamente configuram um projeto capitalista de caráter pre-
datório no qual vidas são descartáveis, trabalhadores sao facilmente 
substituíveis. E, ainda que esteja previsto no Código de Ética Profis-
sional o direito a “condições de trabalho condignas”, a realidade tem 
mostrado que essas condições se fragilizam na mesma velocidade das 
outras fragilizações da vida em sociedade. Afirmamos que nesse mo-
mento, “mais do que nunca”, e sempre devemos reafirmar o compro-
misso com a classe trabalhadora decifrando 

desigualdades sociais – de classes – em seus recortes de gênero, 
raça, etnia, religião, nacionalidade, meio ambiente etc.” ... Também 
decifrando “as formas de resistência e rebeldia com que são viven-
ciadas pelos sujeitos sociais (IAMAMOTO, 2008, p. 114). 

Serviço Social australiano: influências e legado
É importante explorar a história do Serviço Social australiano, 

dada sua influência no reconhecimento, educação, prática e, em última 
instância, identidade da profissão. É atribuído ao economista america-
no Simon Patten o primeiro uso do termo “serviço social” em 1900 
(DORFMAN, 1996). Embora essa “nova” profissão tenha surgido em 
várias nações ocidentais para enfrentar os desafios sociais que surgiram 
em resposta à “revolução industrial”, no contexto de diferentes atores e 
agências engajadas em atividades altruísticas e de caridade. A profissão 
de assistente social australiana não é diferente, com um longo compro-
misso de reparação de diferentes formas de opressão, exclusão social e 
acesso desigual à plena cidadania e aos recursos da sociedade. Por mais 
de 100 anos, assistentes sociais na Austrália buscaram justiça social, 
melhoria da qualidade de vida de indivíduos e populações e desenvol-
vimento de todo o potencial de indivíduos, grupos e comunidades na 
sociedade (CLEAK E TURCZYNSKI, 2014). 

A primeira história do Serviço Social australiano foi publicada 
por Lawrence em 1965, mas, em geral, há pouco material escrito sobre 
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as origens e os eventos subsequentes que contribuíram para o desenvol-
vimento do Serviço Social australiano (MENDES, 2005). No entanto, 
este artigo fornece uma visão geral sucinta que identifica as principais 
questões influentes no último século. Ele inclui um histórico que for-
nece uma definição de serviço social e percepções relevantes para o 
contexto em que o serviço social surgiu como profissão na Austrália; 
descreve as principais influências históricas; apresenta prática crítica 
de trabalho social; e conclui com a identificação dos principais desafios 
que a profissão enfrenta no século XXI.

 Os assistentes sociais exercem uma variedade de funções com 
diversas populações de clientes: em ambientes estatutários e voluntá-
rios; em localizações geográficas urbanas, periurbanas, rurais, regio-
nais e remotas; como funcionários; e como profissionais privados (AS-
WEAS, 2020). O serviço social australiano adota e está em consonância 
com a definição da Federação Internacional de Serviço Social (IFSW). 
Essa definição afirma que a profissão de assistente social promove mu-
dança social, resolução de problemas nas relações humanas e o empo-
deramento e libertação das pessoas para melhorar o bem-estar (IFSW, 
2000). Baseando-se no conhecimento amplo e específico do serviço 
social e em uma variedade de diferentes teorias das ciências sociais, 
incluindo teorias críticas e as já estabelecidas, a profissão se envolve 
ativamente com indivíduos, famílias, comunidades e, de forma mais 
ampla, a sociedade australiana. Princípios de direitos humanos e justiça 
social são fundamentais para o trabalho social.

 Qualquer discussão em torno da história do serviço social como 
profissão deve considerar o contexto. Portanto, é imperativo que se cha-
me a atenção para a fria realidade de que a Austrália emergiu de uma 
invasão de colonizadores no século XVIII. O capitalismo racializado 
dominado pelos britânicos seguiu com impactos traumáticos intergera-
cionais graves e contínuos de terrorismo colonial; houve e continuam a 
haver consequências terríveis para os povos aborígenes e os habitantes 
das ilhas do Estreito de Torres, que permanecem afastados das suas 
terras (JALATA, 2013; YU, 2019). Embora este artigo não abra as vio-
lações e traumas significativos que os governos e australianos infligem 
contra os australianos indígenas, é imperativo que os assistentes sociais 
na Austrália reconheçam e trabalhem para corrigir as violações históri-
cas perpetradas e garantir práticas culturalmente seguras que incluam 
conhecimentos e práticas indígenas (GAIR et al., 2014; YU, 2019). É 
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igualmente importante notar que a história do serviço social australiano 
é primariamente “branca” e o racismo precisa ser desmascarado devido 
ao seu vergonhoso fundo histórico (BENNETt et al., 2021). A acadê-
mica indígena de serviço social Bennett e seus colegas (2021) apontam 
que alguns assistentes sociais continuam a causar danos irrevogáveis 
a indivíduos, comunidades e organizações aborígenes e residentes das 
Ilhas do Estreito de Torres, apesar das intenções serem, muitas vezes, 
boas; há vários profissionais que parecem ter uma relutância geral, apa-
tia ou talvez medo de se envolver efetivamente com a segurança cultu-
ral. Isso precisa mudar.

 Também é importante destacar que o paradigma dominante do 
neoliberalismo teve uma influência significativa no desenvolvimento 
do serviço social na Austrália. Ablett e Morley (2016) esclarecem que 
o trabalho social é um projeto contestado, nascido das tensões entre as 
respostas liberal-individualista e socialista-coletivista às consequências 
sociais negativas do capitalismo industrial ocidental. Na Austrália, o 
discurso hegemônico dominante do capitalismo enfoca a responsabili-
dade individual e há uma negligência significativa dos fatores estrutu-
rais de desigualdade e exclusão social. O indivíduo é “culpado” por sua 
situação ou experiências particulares, sem atenção relevante aos impul-
sionadores estruturais da opressão ou reconhecimento da necessidade 
de uma reforma social mais ampla (GODWIN, 2020). O neoliberalis-
mo perpetra e reforça os estereótipos pejorativos dominantes em torno 
dos “vigaristas do bem-estar”, que deveriam arrumar um emprego ou 
remediar suas circunstâncias sociais e não viver do estado. Isso resultou 
em restrição fiscal, redução drástica dos recursos de bem-estar e cres-
cente desigualdade para muitos grupos e comunidades em desvantagem 
na sociedade australiana, à medida que os governos neoliberais negli-
genciam suas obrigações sociais ao não alocar recursos e infraestrutura 
de bem-estar adequados. (JAMROZIK, 2009)

Principais influências históricas- Enquanto a primeira escola 
de serviço social do mundo foi fundada em Amsterdã em 1899; em 
meados da década de 1920, havia escolas na Bélgica, Canadá, Chile, 
Tchecoslováquia, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Áfri-
ca do Sul, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos da América 
(EUA) (LAWRENCE, 2016). No final do século XIX, a educação pro-
fissional em serviço social estava operacional no Reino Unido e nos 
EUA; essas duas nações exerceram a maior influência no surgimento 



- 41 -

e treinamento de trabalhadores sociais na Austrália (PAWAR;THO-
MAS, 2017; ROSENMAN, 1980). No entanto, Garton (1990) identi-
fica diferenças entre o modelo “britânico”, que se concentrava em cor-
rigir as causas sociais da pobreza enquanto o modelo de serviço social 
dos EUA era fortemente fundamentado no conhecimento e na teoria 
psicológica. Consequentemente, com o tempo, os assistentes sociais 
dos EUA se afastaram de suas origens em casas de assentamento, onde 
serviam aos pobres carentes (GLADDEN, 2018). 

 Nos EUA, o trabalho de Jane Addams foi de importância e 
influência (LAWRENCE, 2016; GLADDEN, 2018). Ela ativamente 
organizou e contribuiu para muitas campanhas não violentas de traba-
lho social até morrer em 1935, brigando por questões de justiça social, 
incluindo racismo, imigração, pobreza, desigualdade, direitos das mu-
lheres e proteção infantil (ABLETT; MORLEY, 2016). Em defesa da 
democracia e da cidadania plena, ela acreditava que todas as pessoas 
tinham direitos humanos e não era apropriado que fossem forçadas a 
se encaixarem em circunstâncias sociais precárias e injustas (GLA-
DDEN, 2018; LAWRENCE, 2016). Sua visão de trabalho social foi 
muito além do trabalho de caridade individualizado e alguns autores 
sugerem que sua filosofia e abordagem ainda são altamente relevan-
tes para a sociedade australiana (ABLETT; MORLEY, 2016). Ablett 
e Morley (2016) também destacam que a Austrália teve uma série de 
precursores ativistas do trabalho social que realizaram trabalhos de ca-
ridade em busca de uma sociedade mais justa, incluindo aumento de 
salários para os trabalhadores, redução da pobreza e igualdade para 
as mulheres. Eles citam várias mulheres consideradas comparáveis a 
Jane Addams, todas ativistas de mudança social de sua época; incluin-
do Mary Gilmore (1865-1962), Vida Goldstein (1869-1949), Mary Lee 
(1821-1909) e Jessie Street (1889-1970).

 Apesar de tudo, foram muitas das características do Reino Uni-
do que dominaram o início da profissão na Austrália (LAWRENCE, 
2016), embora a educação em serviço social não tenha iniciado até cerca 
de duas décadas após o Reino Unido e os EUA (PUCKETT; JONES, 
1979). Começando no Royal Free Hospital em Londres em meados da 
década de 1890, o serviço social foi inicialmente de natureza médica; 
a prática era hospitalar, onde eram conhecidos como “esmoleres”. A 
palavra esmoler tem raízes religiosas e se referia originalmente a um 
capelão ou oficial da igreja que distribuía “esmolas” ou dinheiro aos po-
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bres (British Medical Journal Editorial, 1935). Os esmoleres foram os 
precursores dos assistentes sociais australianos. Todos eles foram trei-
nados no Reino Unido até 1907 sob o controle de um comitê especial 
da Sociedade de Organizações de Caridade e, em seguida, sob o Conse-
lho dos Esmoleres do Hospital, consistindo de esmoleres, membros da 
Sociedade de Organizações de Caridade e outras pessoas interessadas 
(LAWRENCE, 2016). Esse sucesso dos esmoleres significou que eles 
logo foram encontrados em hospitais voluntários e governamentais do 
Reino Unido e não foi nenhuma surpresa quando o modelo de esmoler 
foi para a Austrália. 

Década de 1920 e início da década de 1930 – A educação em 
serviço social tem uma longa história na Austrália, com os primeiros 
cursos de treinamento ocorrendo no final dos anos 1920 e no início dos 
anos 1930. A profissão como disciplina estava em sua infância durante 
este período. O primeiro curso de treinamento para esmoleres de hospi-
tal foi estabelecido no estado australiano de Nova Gales do Sul em 1929 
e a primeira graduação em serviço social, um programa de três anos, 
foi oferecido na Universidade de Sydney dez anos depois (HEALY; 
LONNE, 2010; NAPIER; GEORGE, 2001). Nessa época, apenas um 
pequeno número de estudantes, em sua maioria mulheres, realizava o 
treinamento (LAWRENCE, 1965). Cinco órgãos de treinamento foram 
estabelecidos entre 1929 e 1938 em Sydney, Nova Gales do Sul (dois); 
Melbourne, Vitória (dois); e Adelaide, Austrália do Sul (1), embora fos-
sem cursos generalistas focados em casos individuais, realizados como 
programas de graduação de dois anos (PUCKETT; JONES, 1979).

Décadas de 1940 e 1950 – Em 1940, a formação em serviço 
social foi transferida para as universidades australianas, com o pri-
meiro curso oferecido na Universidade de Sydney em Nova Gales do 
Sul (CAMILLERI, 2006). Nessa época, a Austrália tinha uma popu-
lação de aproximadamente sete milhões e havia apenas 95 assistentes 
sociais empregados em todo o país (PUCKETT; JONES, 1979). Em 
Melbourne, Vitória, um curso de esmoler foi iniciado no Hospital de 
Melbourne e em Sydney um curso de serviço social geral foi estabeleci-
do simultaneamente. Os esmoleres foram organizados nesta época com 
a Associação Australiana de Esmoleres de Hospitais, de 1934 a 1959 
(LAWRENCE, 1965). Essa associação mais tarde se fundiria com a 
Associação Australiana de Assistentes Sociais (AASW – Australian As-
sociation of Social Workers) (LAWRENCE, 1965). Durante a 2ª Guer-
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ra Mundial, os cursos de serviço social tornaram-se responsabilidade 
total das universidades australianas (PUCKETT; JONES, 1979).

Outras universidades estabeleceram cursos de serviço social, ou 
seja, a Universidade de Adelaide na Austrália do Sul, a Universidade 
da Austrália Ocidental (Perth, Austrália Ocidental) e a Universida-
de de Queensland em Brisbane logo seguiram (CAMILLERI, 2006; 
LAWRENCE, 1965). Em 1940, apenas 120 assistentes sociais haviam 
sido treinados na Austrália, dada a alta demanda após a Segunda Guerra 
Mundial, trabalhadores “não treinados” eram frequentemente emprega-
dos para o que exigiria qualificações “profissionais” hoje (NAPIER, 
GEORGE, 2001). No final da década de 1950, a formação em serviço 
social australiana estava bem estabelecida no setor universitário, com 
todas oferecendo diplomas de graduação de três anos, embora o núme-
ro de diplomados continuasse baixo (PUCKETT, 1979). Por exemplo, 
a Universidade de Adelaide, no Austrália do Sul, teve apenas 114 di-
plomados entre 1948 e 1964 (LAWRENCE, 1976). Napier e George 
(2001) observaram que havia cerca de 1000 diplomados qualificados 
na Austrália em 1958.

Década de 1960 – Na década de 1960, a maioria dos assistentes 
sociais qualificados na Austrália compreendeu que fazia parte de um 
grupo ocupacional distinto, todos com uma qualificação universitária 
que permitia aos diplomados trabalhar em toda a Austrália (LAWREN-
CE, 2016). Nessa época, a Universidade de Queensland entrou no cam-
po, oferecendo uma qualificação de quatro anos que definiu o cenário 
para um currículo mais intenso (PUCKETT, JONES, 1979). Embora 
os assistentes sociais fossem empregados em uma variedade de agên-
cias e serviços diferentes em funções diversas, muitos não praticavam 
usando o título de assistente social. Nessa época, o conhecimento e a 
teoria do serviço social australiano estavam surgindo e a formação se 
baseava em uma série de outras disciplinas. Em particular, a formação 
em serviço social baseou-se na medicina e nas ciências sociais, incluin-
do psicologia e sociologia (GRAY, 2011).

O serviço social na Austrália durante a década de 1960 era ine-
rentemente conservador e fortemente focado em casos individuais. No 
entanto, a influência dos movimentos de direitos civis resultou em de-
safios e, subsequentemente, mudanças na teoria e prática do serviço 
social, semelhantes e consistentes com o conhecimento das ciências 
sociais em universidades do mundo ocidental (PAYNE, 2017).  En-
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quanto Gray (2011) diz que o serviço social foi fortemente influen-
ciado pelo movimento feminista, incluindo um foco na igualdade de 
gênero e visões assistencialistas de esquerda, a formação em serviço 
social australiana até a década de 1960 permaneceu fortemente domi-
nada por casos assistenciais medicalizados e individualizados (MEN-
DES, 2005). Além disso, Mendes (2005) observou que o serviço social 
era inerentemente conservador, em oposição ao foco no ativismo ou 
na mudança social mais ampla. Na verdade, parece que a maioria dos 
assistentes sociais resistiu a ser ligada a qualquer coisa socialista ou 
“de esquerda”, incluindo o Partido Trabalhista e sindicatos (ABLETT; 
MORLEY, 2016). Embora o surgimento do trabalho social crítico na 
Austrália seja explorado posteriormente neste artigo, deve-se notar que 
alguns acadêmicos sugerem que origens mais radicais do serviço social 
australiano podem ser remontadas até esta época, ou seja, influenciadas 
pelos movimentos dos direitos civis (ABLETT; MORLEY, 2016).

Década de 1970 – No início dos anos 1970, o serviço social pas-
sou por uma rápida expansão e era ensinado em seis universidades aus-
tralianas (PUCKETT; JONES, 1979). Puckett e Jones (1979) referem-
-se a um “boom”, identificando que em 1976 havia 13 cursos de serviço 
social em toda a Austrália, que produziram mais de 500 diplomados. 
No geral, os programas eram frequentados principalmente por mulheres 
que frequentemente trabalhavam por curtos períodos de tempo devido 
às expectativas de gênero dominantes. As influências incluíram a restri-
ção do casamento do governo, onde as mulheres não podiam trabalhar 
se casadas; foi só em 1974 que as mulheres australianas receberam salá-
rio igual por trabalho igual (CAMILLERI, 2005). Durante esse tempo, 
Payne (2017) aponta que na Austrália surgiu uma orientação mais crí-
tica e havia uma série de acadêmicos do serviço social que ensinavam 
sobre os motores estruturais da opressão e da injustiça social. Ele no-
meou Allan, Briskman, Pease e Fook como acadêmicos e profissionais 
críticos emergentes que continuam sendo escritores críticos seminais e 
influentes na Austrália hoje.

Em 1972, o governo trabalhista social-democrata de Whitlam 
foi eleito após décadas de governo do partido neoliberal. Esse governo 
deu início a um novo período de mudança social, incluindo educação 
gratuita e o sistema nacional de saúde agora conhecido como Medica-
re (JAMROZIK, 2009). Esse governo teve influência significativa na 
formação e prática do serviço social (PUCKETT; JONES, 1979). O 
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serviço social mudou de seu foco individualista de tratamento de casos 
para abraçar a defesa da política social, a organização da comunidade e 
o ativismo do movimento social (PAYNE, 2017). Em meados da déca-
da de 1970, o presidente da AASW, conselheiro do governo de Whitlam 
e a primeira professora de serviço social da Austrália, Edna Chamber-
lain (1921-2005) desafiou as visões conservadoras do serviço social, 
sugerindo que a justiça social, em vez do funcionamento social, era o 
objetivo da profissão (PEASE, 2013).  Outras questões nesta época que 
influenciaram o serviço social incluíram preocupações sobre serviços 
inadequados (bem-estar social, emocional e físico indígena, proteção 
infantil, pessoas com doenças mentais e pessoas com deficiência in-
telectual); críticas em torno do profissionalismo do serviço social, ou 
seja, que a prestação de serviços sociais não era uma atividade profis-
sional; e ataque ao papel do serviço social na criação de dependência 
entre as pessoas que recebem assistência (PAYNE, 2017).

Década de 1980 e além – Durante a década de 1980, o conheci-
mento e a teoria do serviço social australiano ainda estavam em desen-
volvimento e começando a ser publicados e usados por universidades. 
Muitos acadêmicos de serviço social garantiram suas qualificações in-
ternacionalmente e foi somente na década de 1990 que o serviço social 
estava nas mãos de assistentes sociais australianos (ABLETT; MOR-
LEY, 2016).  O desenvolvimento de uma identidade de serviço social 
australiana específica, incluindo teoria, educação e prática, tornou-se 
uma tendência importante durante a metade da década de 1980 até a dé-
cada de 1990, quando a literatura de serviço social australiana começou 
a ser usada nas universidades e por profissionais (MAYADAS et al, 
1997). Também foi durante este período que o racionalismo econômico 
na Austrália levou a novas ideias sobre direitos de cidadania e bem-es-
tar, e o governo emergiu como desempenhando um grande papel na 
provisão de bem-estar ao longo do século XX e no século XXI (GRAY, 
2011). 

Prática Contemporânea de Serviço Social na Austrália – A 
história do serviço social australiano demonstra como a profissão emer-
giu de desafios sociais em torno da cidadania, violação dos direitos 
humanos e participação democrática. Conforme observado, a AASW 
desenvolveu e continua sendo uma instituição importante que super-
visiona o credenciamento da formação em serviço social nas universi-
dades australianas. Essa organização define a referência para a prática 
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profissional e credencia a educação superior de assistentes sociais (con-
sulte o site da AASW). A AASW credencia todos os diplomas univer-
sitários de serviço social em toda a Austrália, orientado pelas Normas 
Australianas de Educação e Acreditação em Serviço Social (ASWEAS, 
2020). Essas normas estabelecem os princípios, padrões e atributos de 
graduação para a formação em serviço social na Austrália. Elas são usa-
das como critérios para o credenciamento de todos os cursos profissio-
nais de serviço social com AASW.

Com claros ideais de justiça social, a AASW foi estabelecida 
pela primeira vez em 1946. Em 2021, é o órgão representativo nacional 
da Austrália com mais de 15 mil membros. A AASW publicou uma 
série de documentos diretivos importantes para assistentes sociais, in-
cluindo o Código de Ética da AASW (2020) e as Normas de Prática 
Profissional da AASW (2013). Esses documentos estão de acordo com 
o Código de Ética internacional fornecido pela IFSW (2000). 

Apesar da influência da AASW, os assistentes sociais australia-
nos não são registrados nem regulamentados pela legislação governa-
mental (HEALY; LONNE, 2010). Isso pode estar ligado ao ambiente 
não regulamentado em que a força de serviço social se desenvolveu; 
também há um debate contínuo e desacordo entre profissionais e em-
pregadores sobre o valor e as vantagens do registro profissional (MC-
CURDY et al., 2020). No entanto, para trabalhar como assistente social 
na Austrália, você deve ser qualificado para se tornar membro ou ser um 
membro da AASW. 

O diploma de graduação para prática de serviço social na Aus-
trália é o Bacharelado em Serviço Social de quatro anos, embora haja 
uma popularidade crescente para o grau de Mestre em Serviço Social 
(MSW, Qualificação) que em toda a Austrália é concluído em dois anos 
intensivos. Os alunos que ingressam no MSW devem ter um diploma 
de bacharelado de três anos em ciências sociais. Isso se compara a ou-
tras nações ocidentais, por exemplo, cursos de serviço social europeu 
através do acordo de Bolonha; no mínimo, um diploma de graduação 
de três anos (GRAY, 2011). Semelhante à Austrália, uma ampla gama 
de programas de graduação parece ser considerada apropriada para a 
prática de serviço social na Europa, incluindo sociologia, pedagogia so-
cial, educação e serviço social. O estudo de pós-graduação australiano 
em serviço social também requer um diploma de graduação em serviço 
social com honras antes de prosseguir para um doutorado por pesquisa. 
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Gray (2011) aponta outras diferenças no serviço social australia-
no em comparação com seus homólogos europeus; ele identifica que o 
trabalho com jovens, o apoio ao emprego, o trabalho de bem-estar e o 
desenvolvimento comunitário são frequentemente considerados “ser-
viço social”. Independentemente das diferenças, os graus de serviço 
social em todo o mundo realizam atividades de prática em níveis micro, 
meso e macro, que priorizam as necessidades das pessoas desfavoreci-
das. Isso inclui: trabalhar com povos aborígenes e das Ilhas do Estreito 
de Torres, pessoas com problemas de saúde e saúde mental, jovens e 
adultos com problemas de álcool e drogas, refugiados, requerentes de 
asilo e pessoas deslocadas, pessoas de origens culturalmente diversas, 
jovens, pessoas em interseção com o sistema de justiça criminal, jovens 
infratores, pessoas em situação de violação dos direitos humanos, ido-
sos, desempregados e pessoas que precisam de apoio financeiro, pes-
soas afetadas por desastres; e também educação e pesquisa (GRAY, 
2011; CHENOWETH; MCAULIFFE, 2021). Além disso, apesar do 
ambiente neoliberal cada vez mais restritivo, os assistentes sociais con-
tinuam a trabalhar como agentes de mudança. Eles são encontrados em 
muitos campos de prática diferentes, incluindo trabalho com indivíduos 
(particularmente em sessão única e de curta duração), famílias e parce-
rias; trabalho em equipe; trabalho comunitário; política social; pesquisa 
e avaliação; prática organizacional, gestão e liderança; bem como for-
mação e treinamento, e continuar a se adaptar às mudanças nas neces-
sidades de bem-estar nesses contextos de assistência. (GRAY, 2011).

Os serviços de saúde e comunitários fornecem o maior campo 
de empregos; com cerca de um terço dos assistentes sociais graduados 
encontrando trabalho aqui. O governo continua sendo o maior empre-
gador de assistentes sociais com empregos na área de saúde voltados 
principalmente para o trabalho em hospitais e inclui serviços de saúde 
mental em agências comunitárias, enquanto “serviços comunitários” se 
refere ao setor industrial para serviços de bem-estar (HEALY; LON-
NE, 2010). A maioria dos assistentes sociais deste setor trabalhará em 
equipes que incluem outros profissionais de saúde. A interdisciplinari-
dade e a colaboração multidisciplinar são modelos dominantes de in-
fluência no emprego governamental e não governamental. 

Serviço social crítico ou radical australiano no século XXI 
– O serviço social crítico, também conhecido como serviço social ra-
dical, tem uma longa história na Austrália, que remonta conforme des-
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crito anteriormente neste artigo. No entanto, é praticado e entendido 
de maneiras muito diferentes (PEASE, 2013). Suas raízes podem ser 
remontadas ao serviço social radical dos anos 1970 com influências das 
abordagens marxista, feminista, antirracista, pós-colonial e pós-moder-
na (ABLETT, MORLEY, 2016). As origens críticas do serviço social 
estão ligadas à análise marxista, à análise feminista e à análise estru-
tural. No entanto, Fook (2003) argumenta que o serviço social crítico 
só foi usado de forma mais explícita na Austrália durante a década de 
1990. 

A influência das teorias sociais críticas que emergiram da Es-
cola de Frankfurt e das perspectivas pós-modernas também deve ser 
reconhecida (ABLETT; MORLEY, 2016). A maioria dos assistentes 
sociais críticos australianos concordaria que existem maneiras múlti-
plas e diversas de compreender e criar significado; a importância da 
desconstrução e reconstrução; papel fundamental para a reflexividade 
crítica; e argumentaria que não há verdade universal. 

A missão central do trabalho social crítico é promover a justiça 
social por meio da prática e da formulação de políticas, portanto, os 
profissionais realizam análises estruturais sociais e promovem abor-
dagens colaborativas que levam ao ativismo (HEALY, 2001). Fook 
(2003) postula que, apesar das diferentes definições, os seguintes ele-
mentos específicos podem ser identificados: mistura de pensamento 
modernista (incluindo anticolonial), pós-estruturalista, pós-colonial e 
pós-moderno. Outros elementos que ela identifica incluem: uma análise 
estrutural de problemas pessoais; uma análise das funções de controle 
social do serviço social e do bem-estar; uma crítica social contínua, par-
ticularmente em relação às funções opressivas; e objetivos de libertação 
pessoal e mudança social.

Embora influenciado pelo surgimento do neoliberalismo, o traba-
lho social crítico também se desenvolveu por meio de críticas internas, 
incluindo o foco principal do marxismo na opressão de classe e como 
isso pode ignorar outras formas de opressão com base em gênero, defi-
ciência, idade, sexualidade e identidades racializadas (SPOLANDER 
et al., 2014; ABLETT; MORLEY, 2016). Payne (2017) identifica três 
temas importantes: assumir uma postura questionadora e cética em re-
lação a informações e pesquisas que se afirmam ser conhecimentos e à 
implantação de práticas propostas de serviço social; uso de teoria que 
é crítica das ordens sociais existentes e de ideias amplamente aceitas 



- 49 -

sobre a sociedade; e uso de teoria que é derivada de uma tradição socio-
lógica, incluindo ideias de Marx e seus seguidores e a teoria política e 
social da Escola de Sociólogos de Frankfurt.

Comentários finais, percepções críticas e direções futuras 
O Projeto Ético-Político do Serviço Social no Brasil está fun-

dado em valores como liberdade, igualdade, justiça social, defesa da 
democracia e da cidadania, o que pressupõe a oposição a preconceitos, 
estigmas, e outras formas de exclusão. A materialidade desse projeto se 
dá na qualidade dos serviços prestados à população e no respeito incon-
dicional aos direitos humanos e sociais. A configuração da profissão foi 
sendo construída historicamente, envolveu lutas, desafios, confrontos 
que foram se moldando e sendo moldados nas veias da profissão. 

 No período histórico que envolve a produção deste artigo, a 
profissão, no Brasil, enfrenta o desafio de intervir em uma realidade 
nacional cada vez mais atingida pela desconstrução das políticas so-
ciais, pelo ataque ao conhecimento e a pesquisa, pela desproteção das 
populações vulneráveis, e tantas outras ações que são produtos do atual 
governo federal que, não de forma sutil ou escamoteada, mas em plena 
luz do dia tem atacado duramente direitos sociais e políticos. 

 Nesse momento histórico a “sentença se anuncia bruta”15, 
enfrenta-se o reacionarismo, o conservadorismo na sua versão mais 
perversa, o descaso com a vida, o deboche cínico do sofrimento e das 
perdas de vida, a violação de direitos... Se é verdade que o assistente 
social brasileiro “não foge à luta”, e a história mostra que não, a luta 
por uma sociedade sem exploração, nas configurações do tempo atual, 
está apenas começando e vai exigir talvez mais do que nunca na história 
da categoria profissional organização coletiva, firmeza nos princípios e 
compromissos profissionais, utopia e poesia. 

 O Serviço Social na Austrália continua sendo uma profissão 
que emergiu dos conceitos, problemas e historicidade dos brancos do 
Reino Unido e dos EUA em que os conhecimentos e culturas indígenas 
são marginalizados e os efeitos da colonização são obscurecidos para 
os assistentes sociais indígenas e não indígenas (DITTFELD, 2020). 
O título do artigo de Dittfeld sintetiza provocativamente a questão e os 
desafios, “Visão Branca: Virando as lentes pós-coloniais para o servi-
ço social na Austrália”. É imperativo que o trabalho social australiano 

15   Música “Fado Tropical”, de autoria de Chico Buarque. 
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examine o que está em sua mochila invisível (MCINTOSH, 1988) e 
trabalhe para defender mudanças significativas nos níveis macro até o 
micro/individual para garantir que os povos aborígenes e das ilhas do 
Estreito de Torres sejam respeitados, valorizados e seus conhecimentos 
sejam abraçados.

A história do Serviço Social na Austrália está ligada ao Reino 
Unido e aos EUA, mas é limitada e contestada. A primeira história pu-
blicada do serviço social profissional na Austrália foi realizada por La-
wrence, amplamente citado neste artigo. Mendes (2003) é cético em re-
lação a esse relato histórico, visto que enfoca as origens do esmoler ou 
assistente social médico com relativa negligência da defesa e ativismo 
relacionados à justiça social. Ele ainda aponta que os valores e atitudes 
do período da história em que Lawrence publicou foram influentes; sua 
história foi fortemente criticada por ter uma perspectiva masculina pro-
testante anglo-saxônica branca que existia às custas de uma lente mais 
ampla e larga de ativismo social (MENDES, 2003). 

 Da mesma forma, Alston e McKinnon (2001) forneceram al-
guns insights sobre a história do Serviço Social na Austrália. Sua histó-
ria foi novamente criticada por ser excessivamente otimista e apresentar 
uma visão idealista e conservadora da profissão (ABLET; MENDES, 
2005). Outros autores internacionalmente respeitados, incluindo Ife, 
também discutiram a história do serviço social (IFE, 1997), mas Men-
des novamente achou essa história problemática, sugerindo que havia 
referências fugazes a iniciativas de políticas sociais e comunitárias na 
década de 1970.

 Foi sugerido que o mundo do século XXI está em meio a “tem-
pos sombrios” (BERKOWITZ, 2010). Questões de preocupação re-
levantes para a prática do serviço social australiano incluem: aumento 
do autoritarismo, eleição de governos populistas de direita, retorno do 
fascismo, visões xenófobas e culpar as diferenças étnicas e religiosas 
pelas visões do capitalismo global (MORLEY et al., 2020). No entan-
to, Berkowitz (2010), ao discutir a teórica política de Hannah Arendt, 
aponta que não são apenas as questões obscuras que preocupam, mas a 
escuridão captura a maneira como esses horrores aparecem no discur-
so público e, ainda assim, permanecem ocultos. Morley et al. (2020) 
sinalizam que as crises em todo o mundo são impulsionadas por uma 
revolução tecnológica global, reforço da importância da tecnologia da 
informação, informatização, digitalização, valorização da inteligência 
artificial e robotização que estão a transformar radicalmente a educa-



- 51 -

ção, o trabalho social e a sociedade em geral. Morley et al. (2019) ar-
gumentam ainda que defender a justiça social, os direitos humanos, a 
mudança social e a libertação das pessoas (AASW, 2012) requer que 
a profissão encontre maneiras de transgredir e resistir aos imperativos 
neoliberais que contradizem os valores e a ética do serviço social defen-
didos.

 O serviço social crítico ou radical emergiu como uma resposta 
importante ao neoliberalismo na Austrália; e é fundamental no que diz 
respeito ao seu foco nos determinantes estruturais de múltiplas opres-
sões sociais que se cruzam. Muitos profissionais australianos contem-
porâneos são atraídos pelo serviço social crítico, devido às suas princi-
pais preocupações com as questões levantadas neste artigo. Além disso, 
a covid-19 perpetra o salutarismo (referência) e um retorno às respon-
sabilidades egoístas individuais, novamente consistente com a doutri-
na neoliberal. Godwin (2020) é esperançoso ao sugerir que assistentes 
sociais trabalham e podem trabalhar aberta e secretamente para conter 
a opressão sentida pelos clientes. Isso pode muito bem ser importante, 
pois Turbett (2013) sugere que trabalhar radicalmente pode estender a 
vida profissional dos profissionais. 

 Ao refletir sobre o serviço social branco, também é imperativo 
reconhecer que a Austrália é uma das nações mais multiculturais do 
mundo (MONANI, 2018). O número crescente de migrantes e refugia-
dos em busca de novas vidas na Austrália significa que os assistentes 
sociais australianos precisam ser qualificados em segurança cultural e, 
além disso, capacidade e conhecimento para trabalhar com tantas co-
munidades diferentes com culturas diversas. De grande preocupação foi 
a pesquisa australiana conduzida por Monani (2018), que relatou que 
a profissão de serviço social reluta em abraçar a face multicultural da 
Austrália e carece de aparato intelectual para responder à diversidade. 

 Nessa perspectiva, o serviço social australiano também não 
opera dentro de um vácuo e faz parte de uma comunidade globalizada. 
Este artigo não fala sobre as mudanças climáticas ou a pandemia. No 
entanto, essas e outras questões internas, nacionais e globais recaem 
sobre os pés do profissional de serviço social. As mudanças climáticas 
e a covid-19 agravam as desigualdades existentes e colocam demandas 
adicionais em fraturas no tecido social de todas as sociedades.

  Talvez este seja o momento de abraçar plenamente o serviço 
social crítico e ser um líder mundial em defesa e ativismo necessários 
para que a mudança beneficie a todos. 
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CAPÍTULO 2

SOCIAL WORK IN BRAZIL AND 
AUSTRALIA: 

a look at the Past to See the Future1

Maria Isabel Barros Bellini2

Nicole Edwards3

Julie King4

Introduction 
This article has been written by lecturers/researchers from Social 

Work programs in Brazil and Australia and it examines the history of 
Social Work in these two countries in order to kindle a useful and res-
pectful discussion about the history of the profession. As well as loo-
king for similarities and differences, we will also be looking at what this 
tells us. We are not looking to raise arguments or find agreement, but 
simply to raise interesting discussions. We are not just two countries, 
we are also on two different continents and Social Work is the aspect 
we have in common. As well as that, we are three authors of three dif-
ferent minds and three different hearts. We hope that reading this article 
arouses curiosity and that it leads to further discussion, connections and 
other inquiries are built, based on the principle that Social Work, whe-
rever it is carried out, is intended to fight for social justice. 
1 This article is one of the products of the Capes PrInt –  PUC-RS Notice, which allowed us to 
conduct the “Estudos em” Mission to Queensland University of Technology/QUT – Australia, 
in 2019, assisted by Professor Nicole Edwards. This Mission led to a wonderful partnership 
between the professors and researchers from the institutions involved, which satisfied the 
objectives of the Capes PrInt Notice, which was to help establish and consolidate strategic in-
ternational cooperation and encourage international research networks to improve the quality 
of postgraduate academic research.
2 Social Worker. Professor of the Undergraduate and Postgraduate Course of Social Work and 
of the Postgraduate Program in Social Sciences at the Pontifical School of Humanities Catho-
lic University of Rio Grande do Sul (PUCRS). PhD in Social Work from PUCRS. Productiv-
ity Researcher at CNPq. Coordinator of the Center for Studies and Research in Work, Health 
and Intersectoriality (NETSI). Social worker at the State Department of Health/ E-mail: ma-
ria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br.
3 Social Work. Professor at Faculty of Health, School-Public Health and Social Work/ 
Queensland University of Technology – QUT/Australia. Membership Institute of Health Bio-
medical Innovation (IHBI). niki.edwards@qut.edu.au  
4 Medical Anthropologist. Professor at School of Public Health and Social Work, Faculty of 
Health, Queensland University of Technology. reseach focuses on social justice, inequality, 
gender and disability particularly in global south. j.macknight-king@qut.edu.au
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The authors accept that history is a discontinuous, complex pro-
cess, created by ordinary men and women, among which are the social 
workers who have been part of the history of this profession. This story 
is also about power relationships which operate, change, and recreate 
and amend themselves, which shows how this profession is based on 
and altered by the space and time in which it exists; by the world of life, 
the changes in society and by the 

changes to the contours of the social issues” and it is inscribed in 
the “process of creating the fundamental conditions for the social 
reproduction of the life for these (subaltern) classes (Yazbek, 2009, 
p.14).

Brazilian Social Work: Historical influences and legacy5

Social Work in Brazil has had a history of interrupted develop-
ment. It has built “[...] a history based on a series of ideas it used to 
explain itself to society and to design its activities in society” (IAMA-
MOTO, 2008, p. 239). At this stage of its development is can be viewed 
as a professional project, socially, ethical and political led, designed to 
support the transformation of society, based on a critical social theo-
ry that emerged originally from Marx. This approach, using the theo-
retical lens of Marxism, enables the profession to conduct theoretical, 
methodological, ethical and political investigations and identify what 
their foundations are. This also “allows the profession to examine the 
real conditions beyond the crystallization of particular phenomena” 
(GUERRA, 2004, p. 33-34).

Social Work began in Brazil in the 1930s, at the same time 6 
“coincidentally” that the working class began to complain about their 
conditions. In the early decades of its history in Brazil, the profession 
focused on finding a space to operate in, within whatever area served 
the interests of the ruling class. The social workers of the time believed 
that they were managing “imbalances” and their job was to “lead the 
maladjusted back to normal life” (apud CLOSS, 2015, p. 67). The ap-
5 The article mainly supports this item: “Os Fundamentos Históricos e Teórico-m-etodológi-
cos  do Serviço Social Brasileiro na Contemporaneidade (The Historical, Theoretical & Meth-
odological Foundations Of Brazilian Social Work In The Modern Day) by Maria Carmelita 
Yazbek, published in 2009 under the auspices of ABEPSS.
6 The 1930s was a period of significant change, which is well covered by various subject 
areas, especially in the social sciences, and one can find various publications on the economy 
and politics of Brazil during this period, especially the first government of Getúlio Vargas – 
1930 to 1945.
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proach focused on individual behavior and on the “weakened” person-
ality of the individuals (CLOSS, 2015).

Social work established itself in Brazil, not just as an ally of 
Church, but also as an instrument to deal with social problems through 
actions based on Christian values. This approach did not accept that 
there were differences, individual cases or anything that could be ques-
tioned or changed. For Yazbek, this approach made the profession like 
an apostolate. “Social issues” were treated as moral or religious prob-
lems and the solution focused on improving the family and the individ-
ual, as the means to resolve their problems and deal with their materi-
al, moral and social needs. This apostolate approach was based on the 
teachings of St. Thomas Aquinas, from the 12th century, and it was the 
guiding light for the profession, setting its values, ensuring its work was 
focused on individual behavior, adjusted to the social relationships of 
the time (YAZBEK, 2009). 

The early decades of the profession in Brazil were therefore not 
designed to meet the situation in Brazil, as their influence was Fran-
co-Belgian coupled with the strong influence of the Church, and the 
teachings of Saint Thomas Aquinas (12th Century) (YAZBEK, 2009). 
Later the influence of North America replaced that of Europe.

In the period immediately before this7, the European immigrants 
who came to Brazil brought with them their experience of struggle and 
suffering in their own lands. These immigrants, especially the Italians, 
had already been venting their frustration against the bourgeoisie by 
raising up and joining workers’ strikes, and socialist, anarchist and 
union movements, which had led to a process of training and control of 
workers and their families. 

The immigrants and their experience of organization and resis-
tance resulted in a repeat of the attempts to domesticate the working 
class and the measures to contain the workers, who were seen as rude 
and ignorant and if they “wanted a new life”, then that life obvious-
ly needed to serve the interests of capital and not the working class. 
(RAGO, 1985)8. Social workers had an important role to play in respect 
7 Before the arrival of immigrants, Brazil was the scene of countless struggles. Indigenous 
insurrections such as the “Confederação dos Tamoio” opposed São Paulo and Espírito Santo 
from 1554-55 to 1567, the “Confederation of Janduim” in the northeastern hinterland from 
1683 to 1710. The slave revolts marked the Quilombo of Palmares and many others. This 
article considers the arrival of immigrants as a scenario.
8 During the period 1917-1920, social issues became more evident as a result of tension, 
strikes and demonstrations by workers. Faced with this “impasse”, the capitalists created em-
ployers’ associations, using the repressive support of the State. The police began to repress the 
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of adjusting behavior and as a result of these developments, the idea 
of Social Work changed and “the profession needed reorientation to be 
able to support capitalist development” (YAZBEK, 2009, p. 5.). These 
changes meant a focus on

professionalizing and organizing the field so that it could meet the 
requirements of a State that was beginning to implement policies in 
the social sphere (YAZBEK, 2009, p. 5).

In order to control behaviors thought to be deviant, uncontrolla-
ble or threatening, a proletarian morality needed to be developed, based 
on the family, which could then be regulated, from the point of view of 
the bourgeoisie. For Rago, 

In this reforming utopia, overcoming the class struggle involved 
deodorizing the private space of the worker in two ways: both 
through the designation of the form of popular housing, and through 
the cleaning of the social roles represented within the domestic pro-
cess. intended to found (RAGO, 1985, p .61).

Social Work was defined, as a way to maintain the values of the 
bourgeoisie, at the First Brazilian Conference on Social Work, held in 
1947 as “an activity intended to ensure human welfare, individually or 
in groups, using technical and scientific means. It is an indispensable 
resource to find a Christian solution to social problems”.  Faleiros em-
phasizes that the approach to defining Social Work before World War II, 
was about “social adjustment”. It determined that Social Work was, ‘In 
the book “Social Work, Underprivileged Children And Youths” (1939), 
written by Maria Esolina Pinheiro, one of the pioneers of the profes-
sion, Social Work is described as 

an agency to control imbalances, because it deals with each social 
need, in order to allow the maladjusted to return to normal”. Its 
main idea was to strengthen the individual’s personality, in order to 
reset their balance. (CLOSS, 2015, p. 67)

proletariat and its demands for improvements in working and living conditions. The initiatives 
developed by the workers were taken by the employers and handed out to them as benefits, 
thereby generating a paternalistic narrative designed to control popular demonstrations and 
ensure that the factories remained calm. Therefore, it was not enough just to punish “trouble-
makers”, it was also important to eliminate and disperse class-consciousness. (RAGO, 1985, 
p. 45)
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It had a set of techniques that were designed to adjust the human 
personality, and ensure their physical, intellectual, moral and social 
development was at its full, in order to make men happier and im-
prove the welfare of the community (FONTOURA, 1959, p. 113. 
apud FALEIROS, 2011, p. 749). 

The Social Work dealt with the disabled, the poor, the incapable, 
the criminal, treated as outcasts and not citizens, and the aim was to 
alter them to fit society. The objective was not to examine the social, 
economic and political context. The individual was the one who had to 
be altered by correction, help and support and the social worker unilat-
erally defined what was right, good and desirable9.

 The influence of Mary Richmond10 could be found in the ideas 
and approaches that focused the blame or responsibility on the indi-
vidual or the family and on their own efforts to be able to adapt to the 
demands of industrial capitalism. It took a moralistic view, detached 
from any analysis of production conditions and the model of society. 
The profession acted in an uncritical way, dealing with the situation in 
a dualistic way, based on good, evil, without contradictions, and unable 
to accommodate other factors. As a result, it was based on the accep-
tance and submission of the working class to the ruling class.

These issues and the need for control were made more significant 
due to the transformation that the country was going through, during a 
disorganized process of industrialization. This contributed to the import 
of European ideas on Social Work, more particularly Franco-Belgian 
(later North American) which conspired with the forces that smothered 
and controlled the working class and their families. 

Junqueira noted some signs of change in the profession after the 
mid-1950s,

 as a result of the post-war philosophy –  in relation to development 
–  and from the implementation of the first development plans. So-
cial Work, while it took the philosophy on board, recognized that 
it needed to review its theoretical basis, approach and methods, 

9 This conservative approach, which characterized the subject during its early decades, also 
reflected the approach of the profession at that time, which was non-critical and depoliticized 
when looking at economic and social relationships. The conservative approach to the profes-
sion could also be seen in the Codes of Ethics between 1965 and 1975: “Neo-Thomist and 
Positivist assumptions underlie the Codes of Professional Ethics in Brazil, from 1948 to 1975” 
(Barroco, 2001, p. 95-http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/o- cfess)3
10 Mary Ellen Richmond was an American social worker who was a pioneer of Social Work 
and influenced many generations of social workers in Brazil and other countries. She wrote 
the first theoretical studies on Social Work: “Social Diagnosis” (1917) and “What is Social 
Case Work?” (1922). 
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so that it was better able to be part of this process (JUNQUEIRA, 
1980, p. 5). 

Prior to 1964, there were some sparse and little-known initia-
tives that attest to “social workers working as part of literacy initiatives 
based on the Paulo Freire method, as part of the Basic Education Move-
ment (MEB)” (IAMAMOTO, 2020, p. 5), and this along with it being 
examined by the social sciences, led to a rethink on social intervention 
based on the criticism of functionalism.

However, the military dictatorship, established after the media, 
civil and military coup11 in 1964, put a stop to several initiatives, one 
of which was the debate on the directions and responsibilities of Social 
Work. 

In the 1970s, the Reconceptualization Movement resulted in a 
re-examination of the profession within the framework of capitalism 
and, therefore, the importance of social policies in fighting for and en-
suring social rights (MIOTO, NOGUEIRA, 2013, p. 62). 

At that time, especially from 1975 onwards, the working class 
became active again in politics, the democratic resistance flourished 
and the Brazilian opposition was organized. Along similar lines, there 
was a struggle for democracy and within Social Work, which created an 
element at the Virada Congress in 1979 that changes the course of the 
profession in Brazil.

From “Virada” to the pandemic
Boschetti used the lyrics to the song “Começaria tudo outra vez 

(Start it all again)” by Gonzaguinha, as the title for her article, which 
was published in the 100th edition of the Social Work & Society Mag-
azine in 2009, commemorating the 30th anniversary of the Virada Con-
gress. The inspiration from this song could not be any more emblemat-
ic. In it, it says, “nothing was in vain” and that the “fire still burns in the 
chest”. What is important about this Congress is what it means for the 
profession in Brazil, as it was an expression of the rebellious movement 
of social workers who took charge of the profession in Brazil in 1979, 
giving a political commitment to the struggle of the working class. 

Boschetti stated that the Brazilian Social Work Service was, 
the second largest body of social workers in the world and the lar-
gest in Latin America,..., the only profession that has a collective 

11 For more information, it is suggested that you read the book 1964 – Media-Civil-Military 
Coup by Juremir Machado da Silva, published by Editora Sulina. 
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body that establishes training organizations (Abepss and Enesso) 
and professional conduct (CFESS/Cress together) and which has 
enabled us to create an ethical, political and professional project 
with principles and guidelines in line with the curricular guidelines, 
the law regulating the profession and the Code of Professional Ethi-
cs (BOSCHETTI, 2009, p. 742). 

In her article, she states, “more than ever, we must reaffirm the 
importance of the “Virada Congress” when establishing our profession-
al political project” (BOSCHETTI, 2009, p. 741). If this was important 
in 2009, 42 years after the Congress and 12 years after the article by 
Boschetti, the need to reaffirm this commitment looms large in the face 
of the covid-19 pandemic12, which has had an effect on humanity, like 
many other similar events, as Marques states 

The significant increase in the number of disasters caused by natu-
ral phenomena or human activity, is having multiple social, political 
and economic impacts, and is becoming a major concern for society 
and public health. The seriousness of the data is also mentioned by 
the Associação Médica Brasileira (Brazilian Medical Association) 
(2012) which has pointed out that, in the 20th century, around 3.5 
million people lost their lives through natural disasters, and more 
than 200 million died in man-made disasters such as genocide and 
civil and military conflict (MARQUES, 2018, p. 12).

 In Brazil, the crisis caused by the pandemic highlighted the con-
tradiction inherent in a country of extreme inequality, having a current 
government that does not invest in public policies, especially in health, 
reduces funding, especially in Primary Healthcare, an area where SUS 
is able to meet up to 85% of demand. Touching upon Primary Healthca-
re, the government has attacked universal access to healthcare, and has 
reduced it to selective care that cannot meet the demand. 

The Federal Board of Social Workers has stated that, in respect 
of the social issues that have got worse during the Pandemic, these are 
simply further deteriorations of the lack of protection given to the most 
vulnerable people, caused by the rise of ultra-liberal and neo-fascist 
policies: Even if we believe that the disruptive impact of the ongoing 
crisis has been qualitatively affected due to the emergence of the capi-
talist reconfiguration, it is essential to remember that covid-19 itself is 
not an “external agent” and that it would not exist or would not have the 
same consequences outside the capitalist system (CFESS, 2020d, p. 4).
12 The Federal Senate authorized Decree n. 6/2020 on Mar 20, 2020, which declared a state 
of emergency as a result of the pandemic.
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In this situation where policies are unreliable, the working con-
ditions of social workers also become precarious and because of the 
variety of locations they work in and the various types of action they 
need to take, the social workers are at risk from the virus, they have 
insufficient protection, are overloaded with work. The exploitation, the 
lack of protection and impoverishment of the working class, which the 
social worker is a part of and in constant contact with, has created a 
significantly predatory capitalist scenario in which lives are disposable 
and workers’ lives are easily replaced. Moreover, even though the Code 
of Professional Ethics provides for the right to “decent working con-
ditions”, the social workers’ daily conditions have deteriorated at the 
same speed as the other fragile aspects of life in society.

 We state that now “more than ever” and we must always repeat 
our commitment to the working class by identifying “social inequali-
ties – between classes – in gender, race, ethnicity, religion, nationality, 
environment etc.” and also identify “the ways in which those subject to 
them can resist and rebel” (IAMAMOTO, 2008, p. 114). 

Australian Social Work: historical influences and legacy
 The history of Australian social work is important to explore 

given its influence upon the profession’s recognition, education, practi-
ce and ultimately identity. An American economist Simon Patten is at-
tributed with first use of the “social work” term in 1900 (DORFMAN, 
1996). While this “new” profession emerged in numerous western 
nations to engage with social challenges that arose in response to the 
“industrial revolution”; within the context of different actors and agen-
cies engaged in altruistic and charitable activities. The Australian social 
work profession is no different, with a long commitment to redressing 
different forms of oppression, social exclusion and inequitable access 
to full citizenship and society’s resources. For more than 100 years, 
social workers in Australia have pursued social justice, enhancement of 
quality of life of individuals and populations, and development of the 
full potential of individuals, group and community in society (CLEAK; 
TURCZYNSKI, 2014). 

The first history of Australian social work was published by La-
wrence in 1965 but in general, there is little written about the origins 
and subsequent events contributing to the development of Australian 
social work (MENDES, 2005). Nonetheless, this article provides a 
succinct overview that identifies key influential issues over the last cen-
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tury. It includes background that provides a definition of social work 
and insights relevant to the context in which social work emerged as 
a profession in Australia; outlines key historical influences; introduces 
critical social work practice; and concludes with identification of key 
challenges facing the profession in the 21st century.

Background - Social workers practice in a variety of roles with di-
verse client populations: in statutory and voluntary settings; in urban, 
peri-urban, rural, regional and remote geographical locations; as em-
ployees; and as private practitioners (ASWEAS, 2020). Australian so-
cial work embraces and is consistent with the International Federation 
of Social Work (IFSW) definition. This definition states that the social 
work profession promotes social change, problem solving in human re-
lationships and the empowerment and liberation of people to enhance 
wellbeing (IFSW, 2000). Drawing on broad and specific social work 
knowledge and a range of different theories from the social sciences, 
including critical and establishment theories; the profession actively 
engages with individuals, families, communities and more broadly 
Australian society. Principles of human rights and social justice are 
fundamental to social work.

Any discussion around the history of social work as a profession 
must consider context. Hence, it imperative that attention is drawn to 
the cold reality that Australia emerged from an 18th century colonial-
-settler invasion. British-dominated racialized capitalism followed with 
ongoing and serious intergenerational traumatic impacts of colonial ter-
rorism; there were and continue to be dire consequences for the Abo-
riginal and Torres Strait Islander peoples who remain disposed from 
their lands (JALATA, 2013; YU, 2019). While this article does not 
unpack the significant violations and traumas governments and Aus-
tralians inflicted against Indigenous Australians, it is imperative that 
social workers in Australia acknowledge and work towards redressing 
the historical violations perpetrated and ensure culturally safe practi-
ce that is inclusive of Indigenous knowledges and practices (GAIR et 
al., 2014; YU, 2019). It is equally important to note that the history 
of Australian social work is primarily “white” and racism needs to be 
unmasked given it’s shameful historical background (BENNETT et al., 
2021). Indigenous social work academic Bennett and her colleagues 
(2021) point out that some social workers continue to cause irrevocable 
harm to Aboriginal and Torres Strait Islander individuals, communi-
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ties, and organisations despite often well-meaning intentions; there are 
a number of practitioners who appear to have a general unwillingness, 
apathy, or perhaps fear to engage effectively with cultural safety. This 
must change.

It is also important to point out that the dominant paradigm of 
neoliberalism has had a significant influence on the development of so-
cial work in Australia. Ablett and Morley (2016) clarify that social work 
is a contested project, born of the tensions between the liberal-indivi-
dualist and socialist-collectivist responses to the negative social con-
sequences of western industrial capitalism. In Australia, the dominant 
hegemonic discourse of capitalism focuses on individual responsibility 
and there is significant neglect of structural drivers of social inequality 
and exclusion. The individual is “blamed” for their particular situa-
tion or experiences without relevant attention to structural drivers of 
oppression or acknowledgement of the need for broader social reform 
(GODWIN, 2020). Neoliberalism perpetrates and reinforces dominant 
pejorative stereotypes around “welfare bludgers” who should all get a 
job or remedy their social circumstances and not live off the state. This 
has resulted in fiscal restraint, severely reduced welfare resources and 
growing inequality for many disadvantaged groups and communities 
across Australian society as neoliberal governments neglect their social 
obligations by failing to allocate appropriate welfare resources and in-
frastructure. (JAMROZIK, 2009). 

Key historical influences – While the first school of social work 
in the world was established in Amsterdam in 1899; by the mid-1920s 
there were schools in Belgium, Canada, Chile, Czechoslovakia, Fin-
land, France, Germany, Italy, the Netherlands, South Africa, Sweden, 
Switzerland, the United Kingdom (UK), and the United States of Ame-
rica (USA) (LAWRENCE, 2016). By the late 19th century, professional 
social work education was operational in the UK and the USA; these 
two nations exerted the most influence on emergence and training of 
social workers in Australia (PAWAR; THOMAS, 2017; ROSEN-
MAN, 1980). However, Garton (1990) identifies differences between 
the “British” model that concentrated on redressing social causes of 
poverty while the USA model of social work was strongly grounded 
in psychological knowledge and theory. Consequently, over time, USA 
social workers moved away from their settlement house origins where 
they served the underserving poor (GLADDEN, 2018).  
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In the USA, the work of Jane Addams was of particular impor-
tance and influence (LAWRENCE, 2016; GLADDEN, 2018). She ac-
tively organised and contributed to many nonviolent social work cam-
paigns until she died in 1935; fighting social justice issues including 
racism, immigration, poverty, inequality, women’s rights, and child 
protection (ABLETT; MORLEY, 2016). Advocating for democracy 
and full citizenship, she believed that all people had human rights and it 
was inappropriate that they were shoehorned into precarious and unfair 
social circumstances (GLADDEN, 2018; Lawrence, 2016).  Her vision 
of social work moved far beyond individualised charity work and some 
authors suggest her philosophy and approach remains highly relevant 
to Australian society (ABLETT; MORLEY, 2016). Ablett and Morley 
(2016) also highlight that Australia had a number of activist forerunners 
to social work who undertook charitable work seeking a more just so-
ciety, including increased wages for workers, poverty relief and equa-
lity for women. They name a number of women considered comparable 
to Jane Addams who were all social change activists of their time; in-
cluding Mary Gilmore (1865-1962), Vida Goldstein (1869-1949), Mary 
Lee (1821-1909) and Jessie Street (1889-1970).

Regardless, it was many of the UK features that dominated the 
beginnings of the profession in Australia (LAWRENCE, 2016) al-
though social work education would not commence until some two 
decades after the UK and USA (PUCKETT; JONES, 1979). Commen-
cing at the Royal Free Hospital in London in the mid-1890s, social 
work was initially medical in nature; practice was hospital-based where 
they were known as “almoners”. The word almoner has religious roots 
and referred originally to a chaplain or church official who distribu-
ted “alms” or money to poor people (British Medical Journal Editorial, 
1935).  The almoners were the forerunners of Australian social workers. 
They all trained in the UK until 1907 under the control of a special 
Charity Organisation Society committee and then under the Hospital 
Almoners’ Council, consisting of almoners, Charity Organisation So-
ciety members, and other interested people (LAWRENCE, 2016). This 
success of almoners meant that they were soon found in both UK volun-
tary and government hospitals and it was no surprise when the almoner 
model made its way to Australia. 

1920s and early 1930s – Social work education has a long his-
tory in Australia, with the first training courses taking place in the late 
1920s and early 1930s. The profession as a discipline was in its infancy 
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during this period. The first training course for hospital almoners was 
established in the Australian state of New South Wales in 1929 and 
the first degree in social work, a three-year program, was offered at 
The University of Sydney ten years later (HEALY; LONNE, 2010; 
NAPIER; GEORGE, 2001). At this time, only small numbers of mos-
tly female students undertook the training (LAWRENCE, 1965). Five 
training bodies were established between 1929 and 1938 in Sydney, 
New South Wales (two); Melbourne, Victoria (two); and Adelaide, 
South Australia (1) although they were generalist courses that focused 
on individual casework that were undertaken as two-year undergradua-
te programs (PUCKETT; JONES, 1979).

1940s and 1950s – In 1940 social work education moved to the 
Australian Universities, with the very first course offered at the Univer-
sity of Sydney in New South Wales (CAMILLERI, 2006). At this time 
Australia had a population of approximately seven million and there were 
only 95 social workers employed across the nation (PUCKETT; JONEs, 
1979). In Melbourne, Victoria, an almoner course had commenced at 
the Melbourne Hospital and in Sydney a general social work course was 
established concurrently. Almoners were organised at this time with the 
Australian Association of Hospital Almoners running from 1934 to 1959 
(LAWRENCE, 1965). This association would later merge with the Aus-
tralian Association of Social Workers (AASW) (LAWRENCE, 1965). 
During World War 2, social work courses became the total responsibility 
of Australian universities (PUCKETT; JONES, 1979).

Other Universities established social work courses ie. the Uni-
versity of Adelaide in South Australia, University of Western Australia 
(Perth, Western Australia) and University of Queensland in Brisbane 
soon followed (CAMILLERI, 2006; LAWRENCE, 1965). By 1940, 
only 120 social workers had been trained across Australian, given the 
high demand post World War 2, “untrained” workers were often emplo-
yed for what would have required “professional” qualifications today 
(NAPIER; GEORGE, 2001). By the end of the 1950s Australian so-
cial work education was well established in the University sector with all 
providing three-year undergraduate diplomas although graduate numbers 
continued to remain low (PUCKETT, 1979). For example, the Univer-
sity of Adelaide in South Australia had only 114 graduates between 1948 
to 1964 (LAWRENCE, 1976). NAPIER; GEORGE (2001) noted that 
there were just around 1000 qualified graduates in Australia by 1958.
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1960s – By the 1960s most qualified social workers in Australia 
understood they were part of a distinct occupational group who all held 
a university qualification that enabled graduates to work across Austra-
lia (LAWRENCE, 2016). At this time, The University of Queensland 
entered the field, providing a four years qualification that set the scene 
for a more intense curriculum (PUCKETT; JONES, 1979). While so-
cial workers were employed within a range of different agencies and 
services in diverse roles; many did not practice using the social work 
title. At this time Australian social work knowledge and theory was 
emerging and education drew upon a range of other disciplines. In par-
ticular, social work education relied on medicine and the social sciences 
including psychology and sociology (GREY, 2011). 

Social work in Australia during the 1960s was inherently con-
servative and heavily focused on individual casework. However, the 
influence of the civil rights movements, resulted in challenges and 
subsequently changes in social work theory and practice, similar and 
consistent with social sciences knowledge in universities across the 
western world (PAYNE, 2017).  While Grey (2011) says social work 
was heavily influenced by the feminist movement including a focus on 
gender equality and Leftist welfarist sentiments; Australian social work 
education up until the 1960s remained heavily dominated by medicali-
sed and individualised casework (MENDES, 2005). Further, Mendes 
(2005) noted that social work was inherently conservative as opposed 
to focus on activism or broader social change. In fact, it appears that 
the majority of social workers resisted being linked to anything socia-
list or “left” including the Labor Party and unions (ABLETT; MOR-
LEY, 2016). While the emergence of critical social work in Australia 
is explored later in this article, it should be noted that some academics 
suggest more radical Australian social work origins can be traced back 
to this time i.e.  influenced by the civil rights movements (ABLETT; 
MORLEY, 2016).

1970s – By the early 1970s, social work experienced rapid ex-
pansion and was taught in six Australian universities (PUCKETT; 
JONES, 1979). Puckett and Jones (1979) refer to a “boom”, identi-
fying that by 1976 there were 13 social work courses across Australia 
that produced more than 500 graduates. On the whole, programs were 
mainly attended by women who were often employed for short periods 
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of times due to dominant gender expectations. Influences included the 
government marriage bar where women couldn’t work if married; it 
was not until 1974 that Australian women received equal pay for equal 
work (CAMILLERI, 2005). During this time, Payne (2017) points out 
that in Australia a more critical orientation emerged and there were a 
number of social work academics who taught about structural drivers 
of oppression and social injustice. He named Allan, Briskman, Pease 
and Fook as emerging critical practitioners and academics who remain 
seminal and influential critical writers in Australia today.

In 1972 the social-democratic Whitlam Labor Government was 
elected after decades of neoliberal party rule. This government ushered 
in a new period of social change including free education and the natio-
nal healthcare scheme now known as Medicare (JAMROZIK, 2009).  
This government had significant influence on social work education and 
practice (PUCKETT; JONES, 1979). Social work shifted from its indi-
vidualistic casework focus to embrace social policy advocacy, commu-
nity organising and social movement activism (PAYNE, 2017). By the 
mid-1970s, the President of the AASW, Whitlam Government advisor 
and Australia’s first female social work professor, Edna Chamberlain 
(1921-2005) challenged conservative views of social work, suggesting 
that social justice rather than social functioning was the goal of the 
profession (PEASE, 2013). Other issues at this time that influenced 
social work included concerns about inadequate services (Indigenous 
social, emotional and physical wellbeing, child protection, people with 
mental illness and people with intellectual disability); criticisms around 
professionalism of social work i.e. that social service delivery was not 
a professional activity; and attack on social work’s role in creating de-
pendency among people receiving services (PAYNE, 2017).

1980s and beyond – During the 1980s, Australian social work 
knowledge and theory was still developing, and beginning to be publi-
shed and used by universities. Many social work academics had secu-
red their qualifications internationally and it was not until the 1990s that 
social work was in the hands of Australian social workers (ABLETT; 
MORLEY, 2016).  The development of an Australian specific social 
work identity including theory, education and practice became an im-
portant trend during the mid-1980s through to the 1990s when Aus-
tralian social work literature began to be used within universities and 
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by practitioners (MAYADAS et al., 1997). It was also during this 
period that economic rationalism in Australia led to new ideas about 
citizenship and welfare entitlements, and the government emerged as 
playing a large role in welfare provision through the 20th century and 
into the 21st century (GREY, 2011). 

Contemporary Social Work practice in Australia
 The history of Australian social work demonstrates how the 
profession has emerged from social challenges around citizenship, 
violation of human rights and democratic participation. As noted, the 
AASW developed and remains an important institution that oversights 
accreditation of social work education within Australian universities. 
This organisation sets the benchmark for professional practice and ac-
credits the tertiary education of social workers (see the AASW website). 
The AASW accredits all university social work degrees across Austra-
lia, guided by the Australian Social Work Education and Accreditation 
Standards (ASWEAS, 2020). These standards set out the principles, 
standards and graduate attributes for social work education in Australia. 
They are used as the criteria for the accreditation of all professional 
social work courses with AASW.

With clear social justice ideals, the AASW was first established 
in 1946. In 2021 it is Australia’s national representative body with more 
than 15,000 members. The AASW has published a number of key direc-
tive documents for social workers including the AASW Code of Ethics 
(2020) and the AASW Professional Practice Standards (2013). These 
documents are consistent with the international Code of Ethics provi-
ded by the IFSW (2000). 

Despite the influence of the AASW, Australian social workers are 
not registered nor regulated through government legislation (HEALY; 
LONNE, 2010). This can be linked to the unregulated environment in 
which the social work workforce has developed; there is also ongoing 
debate and disagreement between practitioners and employers about 
the value and advantages of professional registration (MCCURDY et 
al., 2020). However, to work as a social worker in Australia, you must 
be eligible for membership of or be a member of the AASW. 

The undergraduate degree for social work practice in Australia 
is the four-year Bachelor of Social Work although there is increasing 
popularity for the intensive Master of Social Work degree (MSW, Qua-
lifying) that across Australia is completed through an intensive two 
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years. Students entering the MSW must hold a three-year undergra-
duate bachelor degree in the social sciences. This compares with other 
western nations e.g. European social work courses through the Bologna 
agreement; at minimum, a three year undergraduate degree (GREY, 
2011).  Similar to Australia, a wide range of undergraduate programs 
appear to be considered appropriate for social work practice in Europe, 
including sociology, social pedagogy, education, and social work. Aus-
tralian postgraduate study in social work also requires an undergraduate 
social work degree in honours before proceeding to a PhD by research. 

Grey (2011) points out further differences in Australian social 
work compared to European counterparts; he identifies youth work, em-
ployment support, welfare work, and community development are often 
thought to be “social work”. Regardless of differences, social work de-
grees across the globe undertake micro, meso and macro practice acti-
vities that prioritises the needs of disadvantaged peoples; this includes: 
working with Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, people with 
health and mental health issues, youth and adults with alcohol and drug 
issues, refugees, asylum seekers, and displaced peoples, people from 
culturally diverse backgrounds, young people, people in intersection 
with the criminal justice system, young offenders, people experiencing 
human rights violations, older persons, unemployed individuals and 
those in need of financial support, people impacted by disasters; and 
also education and research (GREY, 2011; CHENOWETH; MCAU-
LIFFE, 2021). Further, despite the increasingly restrictive neoliberal 
environment, social workers continue to work as agents of change. 
They are found in many different and fields of practice, including work 
with individuals (particularly single session and short term), families 
and partnerships; groupwork; community work; social policy; research 
and evaluation; organisational practice, management and leadership; as 
well as education and training, and continue to adapt to changing wel-
fare needs in these service contexts. (GREY, 2011).

Health and community services provide the biggest employment 
field; with about one third of graduate social workers finding work here. 
Government remains the biggest employer of social workers with health 
jobs mainly focused on hospital-based work and includes mental health 
services in community-based agencies, while “community services” 
refers to the industry sector for welfare services (HEALY; LONNE, 
2010). Most social workers in this sector will work in teams that inclu-
de other health professionals. Interdisciplinarity and multidisciplinary 
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collaboration are dominant models of influence across government and 
non-government employment. 

Critical or radical Australian Social Work in the 21st century
Critical also known as radical social work has a long history in 

Australia traced back as previously outlined in this article. However, 
it is practised and understood in very different ways (Pease, 2013). Its 
roots can be traced back to radical social work of the 1970’s with in-
fluences from Marxist, feminist, antiracist, postcolonial, and postmo-
dern approaches (ABLETT; MORLEY, 2016). The critical origins of 
social work are connected to Marxist analysis, feminist analysis and 
structural analysis. However, Fook (2003) argues that critical social 
work has only been used more explicitly in Australia during the 1990s. 

The influence of the critical social theories that emerged from 
the Frankfurt School and postmodern perspectives must also be ackno-
wledged (ABLETT; MORLEY, 2016). Most Australian critical social 
workers would agree that there are multiple and diverse ways of un-
derstanding and making meaning; the importance of deconstruction and 
reconstruction; key role for critical reflexivity; and would argue that 
there is no universal truth. 

The core mission of critical social work is to promote social jus-
tice through practice and policy making therefore practitioners under-
take social structural analyses and promote collaborative approaches 
that lead to activism (HEALY, 2001). Fook (2003) posits that despite 
different definitions, the following specific elements can be identified: 
blending of modernist (including anti-colonial), post structuralist, pos-
t-colonial, and postmodernist thought. Other elements she identifies 
includes: a structural analysis of personal problems; an analysis of the 
social control functions of social work and welfare; an ongoing social 
critique, particularly regarding oppressive functions; and goals of per-
sonal liberation and social change.

While influenced by the emergence of neoliberalism, critical so-
cial work has also developed through internal criticisms including Mar-
xism’s primary focus on class oppression and how this can overlook 
other forms of oppression based on gender, disability, age, sexuality 
and racialised identities (SPOLANDER et al., 2014; ABLETT, MOR-
LEY, 2016). Payne (2017) identifies three important themes: taking a 
questioning, sceptical stance to information and research that is claimed 
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to be knowledge and to implementing proposed social work practices; 
use of theory that is critical of existing social orders and of widely ac-
cepted ideas about society; and use of theory that is derived from a 
sociological tradition, including ideas from Marx and his followers and 
the political and social theory of the Frankfurt School of sociologists.

Concluding comments, critical insights and future directions 
The Political Ethical Project of Social Work in Brazil is founded 

on values such as freedom, equality, social justice, defense of demo-
cracy and citizenship, based on opposing prejudice, stigma, and other 
forms of exclusion. This project expresses itself in the quality of the 
services it provides people and the unconditional respect for human 
and social rights. The profession has grown over time and has faced 
struggles, challenges, and confrontation, which has intrinsically shaped 
and molded the profession.

The Political Ethical Project of Social Work in Brazil is founded 
on values such as freedom, equality, social justice, defense of demo-
cracy and citizenship, based on opposing prejudice, stigma, and other 
forms of exclusion. This project expresses itself in the quality of the 
services it provides people and the unconditional respect for human 
and social rights. The profession has grown over time and has faced 
struggles, challenges, and confrontation, which has intrinsically shaped 
and molded the profession.

 At the time of writing, the profession in Brazil is facing a chal-
lenge in trying to influence the social situation in this country when 
social policies are being degraded, knowledge and research is being 
attacked, vulnerable people are lacking protection, and much more, as a 
result of the policies of the current federal government, which has, quite 
openly, attacked social, political and civic rights. At this moment “the 
sentence pronounced is harsh”13, as we face a reactionary wave, conser-
vatism at its most perverse, the disregard for life, the cynical mockery 
of suffering and the loss of life, the violation of rights,... 

 If it is true that a brazilian social worker “does not run away 
from the fight”, and history shows that no, the fight for a society free of 
exploitation, at this moment in time, is just beginning and will require, 
perhaps more than ever in the history of the profession, collective or-
ganization, strong professional principles and commitment, utopia and 
poetry.

13 From the song, “Fado Tropical”, written by Chico Buarque. 
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 Social work in Australia remains a profession that emerged 
from white UK and USA concepts, problems and historicity in which 
Indigenous knowledges and cultures are marginalised, and the effects 
of colonisation are obscured to both Indigenous and non-Indigenous so-
cial workers (DITTFELD, 2020). The title of Dittfeld’s article provo-
catively summarises the issue and the challenges, “Seeing White: Tur-
ning the postcolonial lens on social work in Australia”. It is imperative 
that Australian social work examines what is in its invisible backpack 
(MCINTOSH, 1988) and works to argue for significant changes at the 
macro through to micro/individual levels to ensure Aboriginal and Tor-
res Strait Islander peoples are respected, valued and their knowledges 
embraced.

The history of social work in Australia is linked to the UK and 
USA but it is limited and contested. The first published history of pro-
fessional social work in Australia was undertaken by Lawrence who has 
been widely cited in this article. Mendes (2003) is sceptical of this his-
torical account given it focuses on the origins of the almoner or medical 
social worker with relative neglect of advocacy and activism relating 
to social justice. He further points out that the values and attitudes of 
the period in history in which Lawrence published was influential; his 
history was heavily criticised as having a white Anglo-Saxon Protestant 
male perspective that was at the expense of broader and wider social 
activism lens (MENDES, 2003). 

Similarly, Alston and McKinnon (2001) provided some insights 
regarding the history of social work in Australia. Their history was 
again criticized as being overly optimistic and presenting an idealistic 
and conservative view of the profession (MENDES, 2005). Other in-
ternationally respected authors including Ife also discussed the history 
of social work (IFE, 1997) but Mendes again found this history proble-
matic suggesting there was fleeting references to community and social 
policy initiatives in the 1970s.

It has been suggested that the 21st century world is in the middle 
of “dark times” (BERKOWITZ, 2010). Issues of concern relevant to 
Australian social work practice include: rise of authoritarianism, elec-
tion of populist right-wing governments, return of fascism, xenophobic 
views, and blaming ethnic and religious differences for global capita-
lism views (MORLEY et al., 2020). However, Berkowitz (2010) when 
discussing the political theorist Hannah Arendt, points out that it is not 
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just the dark issues that are concerning but darkness captures the way 
such “horrors: appear in public discourse and yet remain hidden. Morley 
et al. (2020) signpost that crises across the world are driven by a global 
technological revolution, reinforcement of the importance of information 
technology, computerisation, digitisation, the enhancement of artificial 
intelligence and robotisation that are radically transforming education, 
social work and society generally. Morley et al. (2019) further argues 
that championing social justice, human rights, social change and the li-
beration of people (AASW, 2012) requires the profession to find ways 
to transgress and resist neoliberal imperatives that contradict espoused 
social work values and ethics.

 Critical or radical social work has emerged as an important res-
ponse to neoliberalism in Australia; and it key in regard to its focus on 
structural determinants of multiple intersecting social oppressions. Many 
contemporary Australian practitioners are attracted to critical social work 
given their major concerns to the issues raised in this article. Further, co-
vid-19 perpetrates healthism (reference) and a return to individual selfish 
responsibilities, again consistent with the neoliberal doctrine. Godwin 
(2020) is hopeful suggesting social workers do and can work overtly and 
covertly to counter the oppression experienced by clients. This may well 
be important as Turbett (2013) suggests that working radically may ex-
tend the working lives of practitioners. 

 When reflecting on white social work, it is also imperative to 
acknowledge that Australia is one of the most multicultural nations glo-
bally (MONANI, 2018). 

Increasing numbers of migrants and refugees seeking new lives 
in Australia means that Australian social workers need to be skilled in 
cultural safety and additionally, capacity and knowledge to work with so 
many different communities with diverse cultures. Of great concern was 
the Australian research conducted by Monani (2018) that reported the 
profession of social work is reluctant to embrace the multicultural face 
of Australia and lacks the intellectual apparatus to respond to diversity. 

 Australian social work does not operate within a vacuum and 
is part of a globalised community. This article does not talk to climate 
change or the pandemic. However, these and other domestic, national and 
global issues do fall at the feet of the social work professional. Climate 
change and covid-19 exacerbates existing inequalities and places additio-
nal demands on fractures within the social fabric of all societies. 
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 Perhaps this is the time to fully embrace critical social work and be 
a world leader in required advocacy and activism for change to benefit all. 
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CAPÍTULO 3 

CRISE SANITÁRIA E COMPROMISSO 
ÉTICO-POLÍTICO DO ASSISTENTE 

SOCIAL: dilemas do trabalho profissional 
na Saúde Pública em tempos de pandemia da 

Covid-19

Hamida Assunção Pinheiro1

Maria Isabel Barros Bellini2 

Introdução
Discutir as implicações da crise sanitária no ambiente, nas con-

dições e nas relações de trabalho é tarefa primordial para a compreen-
são dos desafios e dos limites que emergem no cotidiano profissional 
dos assistentes sociais e têm consequências diretas para a concretização 
do projeto ético-político. A reflexão e o debate são elementos basilares 
para formulação das estratégias de resistência, seja em âmbito indivi-
dual ou coletivo. 

O presente artigo tem o propósito de discutir o trabalho profis-
sional do assistente social, com destaque para a área da saúde, em meio 
ao contexto de crise sanitária da covid-19, tendo como pano de fundo 
a realidade brasileira e o compromisso assumido via projeto ético-polí-
tico pelos assistentes sociais para a construção de uma sociedade mais 
justa e democrática.

Como ponto de partida das discussões pretendidas neste texto é 
imprescindível reafirmar a centralidade do trabalho para a compreen-
são da sociedade capitalista vigente, bem como reiterar o processo de 

1 Assistente Social. Professora da Graduação em Serviço Social e do Programa de Pós-Gra-
duação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Ama-
zonas (UFAM). Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Líder do 
Grupo de Pesquisa Estudos de Sustentabilidade, Trabalho e Direitos na Amazônia (ESTRA-
DAS). E-mail: hamida.assuncao@gmail.com; hamida@UFAM.edu.br
2 Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PUCRS. Pesquisa-
dora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, 
Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da Saúde/RS 
E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br.
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reestruturação produtiva que se delineia desde os idos da década de 
1970 tendo como suporte ideológico o viés neoliberal. É nessa conjun-
tura, como bem demarcam Dardot e Laval (2016), que os homens pas-
sam a ser formatados pela “fábrica do sujeito neoliberal”, ou seja, são 
conduzidos para se comportar como empresa de si mesmo, assumindo 
responsabilidades e riscos individuais em detrimento da perspectiva de 
coletividade. 

Para os autores, mais que uma racionalidade, o neoliberalismo 
impõe uma forma de comportamento tanto para governantes como para 
governados. Nessa ótica, ocorre a generalização da concorrência e a 
mercantilização das relações sociais de forma ampliada. Estes proces-
sos têm consequências diretas para o mundo do trabalho, interferindo 
diretamente nas relações, nas condições e no ambiente onde o trabalho 
é realizado. 

Este texto é produto de pesquisa bibliográfica e está dividido em 
três tópicos, além da introdução e da conclusão. No primeiro tópico, 
cujo título é “Serviço Social, crise sanitária e pandemia da covid-19,” o 
intuito é discutir como o contexto de crise agrava a precarização do tra-
balho do assistente social, principalmente daqueles que atuam na saúde 
pública. No segundo tópico, intitulado “Assistente social como traba-
lhador da saúde e o compromisso ético-político no contexto de pande-
mia da covid-19”, o objetivo é refletir acerca dos dilemas encontrados 
no cotidiano de trabalho e os desafios para a firmação do compromisso 
ético-político. Por fim, o terceiro tópico, denominado “Pandemia e ser-
viço social: breves apontamentos sobre a realidade amazonense”, tem 
como foco evidenciar algumas particularidades da atuação profissional 
em um dos estados brasileiros que mais sofrere com altos índices de 
contaminação e morte pela covid-19. 

 Serviço Social, crise sanitária e pandemia da covid-19 
O serviço social caracteriza-se como uma profissão especializa-

da inserida na divisão social e técnica do trabalho. Assim, o assistente 
social é um trabalhador assalariado que sobrevive da venda de sua força 
de trabalho e cumpre um importante papel social nas instituições públi-
cas e privadas em que atua, na medida em que intervém pela garantia e 
ampliação dos direitos de cidadania. 

Nessa lógica, e até mesmo porque a sociedade é dinâmica e está 
em constante mudança, os estudos sobre trabalho profissional são de 
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fundamental importância para compreensão de novos e velhos dilemas 
que emergem nos espaços sócio-ocupacionais, bem como para criação 
de estratégias de ação e de resistência, sobretudo diante de conjunturas 
tão adversas, como é o atual momento protagonizado pela pandemia da 
covid-19. 

É preciso evidenciar que os assistentes sociais têm grande 
importância no contexto de pandemia da covid-19, conforme aponta 
Matos (2020), tendo em vista que compõem também as equipes da li-
nha de frente no combate ao coronavírus. Sabemos que a pandemia traz 
situações novas para todas as áreas profissionais e que, justamente por 
isso, os assistentes sociais precisam revisitar e reafirmar as balizas da 
sua profissão, além de refletir e debater, sobretudo em caso de dúvidas e 
indefinições quanto à atuação em situações de calamidade. É necessário 
que, diante do novo, os profissionais também possam criar estratégias e 
procedimentos, mas sem perder de vista as atribuições e competências 
profissionais já regulamentadas.

De acordo com Matos (2020), a pandemia da covid-19 ocasio-
nou, de forma bem imediata, mudanças nas rotinas hospitalares em ge-
ral, como, por exemplo, a suspensão de cirurgias eletivas em hospitais 
e ambulatórios especializados, o direcionamento de leitos clínicos e de 
terapia intensiva para os casos da covid-19, a suspensão de consultas 
ambulatoriais de rotina, entre outras medidas. Essas mudanças obje-
tivaram criar um fluxo para atendimento de infectados, que tem sido 
maior a cada dia, e evitar aglomerações no âmbito ambulatorial e hos-
pitalar. São medidas imprescindíveis para reduzir a disseminação do 
vírus, visto que a doença possui facilidade de transmissão pelo contato 
entre as pessoas, e tratar os casos mais graves que demandam interna-
ção hospitalar em isolamento. 

Nesse cenário infausto, caracterizado por inseguranças e por in-
certezas, Matos (2020) ressalta que a chegada da pandemia da covid-19 
no Brasil ocorre num contexto histórico marcado pela profunda desi-
gualdade social e pela realidade de um sistema de saúde que há anos 
vem sendo sucateado. Nessa lógica, Bravo e Pelaez (2020) afiançam 
que o governo atual de Jair Bolsonaro, como também o anterior de Mi-
chel Temer, tem dado continuidade ao projeto político de forte tendên-
cia neoliberal, o qual afirma um Estado Mínimo para o social.

É de suma importância lembrar dos apontamentos de Dardot e 
Laval (2016) que dão conta de explicitar que o neoliberalismo contém 
a racionalidade do capitalismo contemporâneo. E, nessa perspectiva, 



- 86 -

ao Estado cabe a defesa do direito individual e privado, com vistas à 
preservação da eficiência e da liberdade do mercado. Nessa lógica, o 
direito à proteção social tende a ter cada vez menos amplitude. 

Seguindo essa lógica, Soares, Correia e Santos (2021) destacam 
que os investimentos na saúde pública brasileira, entre 2018 e 2020, 
sofreram uma redução de cerca de 22,5 bilhões de reais, via Emenda 
Constitucional (EC) n. 95, de 15 de dezembro de 2016, a qual foi ins-
tituída durante o governo de Michel Temer (2016-2018). Essa emenda 
impôs um teto para os gastos públicos sociais por 20 anos, e isso tem 
gerado o agravamento da precarização da saúde pública brasileira. 

Nesse triênio analisado pelas autoras, ainda que 2020 tenha sido 
o ano de surgimento da pandemia da covid-19, houve perda significa-
tiva no orçamento da saúde. Na realidade, sobretudo em 2020, deveria 
ter sido ampliado o investimento em saúde, de modo a favorecer as 
pesquisas para o tratamento da covid-19 e de outras doenças, a testa-
gem em massa da população para o coronavírus, a criação de leitos de 
média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS), dentre 
outras medidas que poderiam ter contribuído para evitar a disseminação 
ampliada da doença, reduzir a quantidade de óbitos, bem como oferecer 
um tratamento de qualidade e digno na rede pública para a população. 

Todavia, o que houve foi uma forma de negação arrogante da 
doença e da Ciência e a continuidade de contingenciamento de recursos 
para a saúde pública, apontada por Calil (2021) como principal estra-
tégia do governo de Bolsonaro para enfrentamento da pandemia da co-
vid-19. Por outro lado, Soares, Correia e Santos (2021) assinalam que, 
em abril de 2020, o governo federal liberou cerca de R$ 1,216 trilhão 
de reais para o sistema financeiro, com o discurso de reverter os impac-
tos negativos da pandemia na economia, possibilitando a continuidade 
de suas operações. O quadro indica explicitamente que a prioridade da 
agenda governamental está centrada na estabilidade econômica.

A constante redução no orçamento da saúde pública tem oca-
sionado serviços cada vez mais precários e escassos, os quais não 
correspondem quantitativa e qualitativamente à real necessidade da 
população. A situação da pandemia da covid-19 pressionou hospitais, 
ambulatórios e unidades básicas de saúde de modo a explicitar seus 
limites no atendimento aos usuários da saúde pública. Mas, na contra-
mão da ampliação dos serviços de saúde pública, o governo ainda opera 
estratégias de focalização e privatização do SUS.
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Na visão de Mendes e Carnut (2020), a precarização dos serviços 
de saúde, a partir da EC n. 95, ganhou novos contornos, tendo em vista 
que o congelamento dos gastos por 20 anos limitou mais expressiva-
mente a expansão tecnológica na alta e na média complexidade, reve-
lando a atenção primária como novo nicho de acumulação do capital 
em larga escala. Essa emenda é tida como um dos maiores ataques ao 
que preconiza a Constituição Federal de 1988 para as políticas sociais e 
para o funcionalismo público, na medida em que restringe o orçamento 
e, consequentemente, inviabiliza a melhoria e ampliação da proteção 
social, como também a realização de concursos públicos, planos de car-
reira e aumento salarial. 

Esse movimento de recuo no orçamento público para as políticas 
sociais é bem característico do que conhecemos como contrarreforma 
neoliberal do Estado, como demarcado por Behring e Boschetti (2011), 
que notadamente ganha relevo a partir dos anos de 1990 no Brasil. É, 
acima de tudo, um processo contrarrevolucionário que atua em favor 
do mercado, no qual o Estado traz uma série de medidas com claro 
interesse no desfinanciamento e na privatização das políticas ligadas à 
proteção social.

É exatamente nessa esteira que, no governo Bolsonaro, vem a 
proposta de novo modelo de alocação de recursos para atenção primária. 
Essa proposta, cujo objetivo é potencializar a focalização na atenção 
primária, fere profundamente o princípio da universalidade, na medida 
em que pretende voltar os investimentos para a população mais pobre 
(cadastrada em programas sociais), perdendo a referência da universa-
lidade para o repasse dos recursos. A ideia de universalidade de acesso 
é aos poucos substituída pela cobertura universal, a qual é direcionada 
para o atendimento de populações específicas. 

Com a pandemia da covid-19, houve a explosão de uma popu-
lação adoecida que buscou por atendimento em um sistema de saúde 
pública subfinanciado, o que resultou no colapso do SUS e, nesse con-
junto, uma gama de profissionais foram acometidos por situações de 
sofrimento e de adoecimento, tanto físico como mental. Teixeira el al. 
(2020), com base em dados do Ministério da Saúde, destaca que têm 
sido recorrente os relatos, por parte de profissionais da saúde, de ansie-
dade, depressão, perda da qualidade do sono, sintomas psicossomáti-
cos, aumento do uso de drogas e medo de contaminação.

O aumento progressivo da contaminação e adoecimento da po-
pulação pelo coronavírus tem levado o SUS ao colapso e, consequen-
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temente, também vem exercendo uma forte pressão sobre os profissio-
nais de saúde, entre eles, os assistentes sociais. Vale mencionar que o 
Brasil atingiu o número de 500.800 mortes no dia 19 de junho de 2021, 
conforme dados do painel do coronavírus do Ministério da Saúde. No 
momento em que estamos concluindo este texto, 26 de agosto de 2021, 
temos o registro de 577.565 óbitos e 20.676.561casos acumulados con-
firmados (BRASIL, 2021). 

É possível que estes números não representem precisamente 
a realidade do país, tendo em vista que muitas pessoas que foram a 
óbito não tiveram oportunidade de obter um diagnóstico. O colapso 
da rede pública em diversos momentos ocasionou mortes nos próprios 
domicílios de centenas de pessoas, tendo em vista a incapacidade de 
atendimentos das instituições de saúde. 

Mendes e Carnut (2020) nos dizem que essa situação de colap-
so também é produto da pressão internacional para a precarização da 
saúde, a qual tem aumentado impetuosamente desde 2017, quando o 
relatório do Banco Mundial, “Um ajuste justo”, apontou que o Bra-
sil gasta muito com saúde pública. Nesse documento, já constava uma 
clara orientação para a desestruturação da saúde pública em todos os 
níveis, mas em especial na atenção básica. 

É necessário frisar que, antes mesmo do foco recair na APS, o SUS 
vinha passando por um contínuo processo de subfinanciamento 
desde os governos de FHC e dos chamados governos progressistas 
Lula-Dilma, assistindo, com o golpe institucional de 2016 [...] a 
um processo crescente e contínuo de desfinanciamento por meio da 
EC-95. Ainda no governo ilegítimo de Michel Temer, configurou-
se um quadro de aniquilamento “a conta gotas” das tentativas de 
construção de um sistema de saúde universal tal qual o SUS é pre-
conizado pela Constituição Federal de 1988 (MENDES E CAR-
NUT, 2020, p. 196).

Os números de óbitos e de casos confirmados no Brasil, desde o 
início da pandemia da covid-19, decretada em 11 de março de 2020 pela 
Organização Mundial da Saúde, não deixam de representar grandes ris-
cos e preocupações para população, que agora, mas do que nunca, se 
vê diante de sistema de saúde pública deficiente. Ainda que a vacina-
ção contra a covid-19 tenha iniciado há mais de 7 meses no Brasil, ou 
seja, em janeiro de 2021, o percentual de vacinados não tem impedido 
o alastramento da doença e a manutenção de uma taxa importante de 
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óbitos. Os autores frisam que a vacinação, além de ter sido abertamente 
retardada no país pela lentidão das autoridades, é alvo de descrédito e 
desprestígio por parte da Presidência da República e seus apoiadores de 
extrema direita que se posicionam contra a Ciência. 

Conforme dados do Ministério da Saúde, até 26 de agosto de 
2021, tem-se 58,49 milhões de pessoas completamente vacinadas, o 
que equivale à aproximadamente 27% da população brasileira estimada 
em 211milhões (BRASIL, 2021). A vacinação tem avançado lentamen-
te no país, sem contar que poderia ter iniciado antes caso tivesse ocor-
rido algum esforço por parte da Presidência da República e do Minis-
tério da Saúde para a implementação dessa medida. Todavia, a postura 
negacionista da Presidência da República em relação à doença e a falta 
de estabilidade e posicionamento crítico do referido ministério tem oca-
sionado uma vacinação tardia e num ritmo vagaroso. 

Calil (2021) considera que, desde os primeiros pronunciamentos 
da Presidência da República, a posição de minimização da pandemia, 
de desqualificação das medidas de controle, de difusão de medidas e 
medicamentos não eficazes e de banalização da morte estavam muito 
explícitas. Diante disso, a fábrica das fake news encontrou solo fértil 
para disseminação de várias mensagens seguindo à linha presidencial, 
como, por exemplo, a imunidade de rebanho, a imunidade de morado-
res de rua, a fragilidade do vírus em relação às altas temperaturas, o 
uso de medicações “milagrosas” que oportunizariam a cura da doença, 
entre tantas outras falácias. 

A consequência desse emaranhado complexo e contraditório tem 
sido o agravamento da crise da saúde pública brasileira. A pandemia da 
covid-19 escancarou as dificuldades enfrentadas pelo SUS, deixando 
clara a incapacidade de vários serviços de saúde que deveriam ser de 
caráter universal e integral. A dissonância da realidade destes serviços 
com o que está estabelecido pela Lei n. 8.080, de 1990, a Lei Orgânica 
da Saúde (LOS), é uma triste evidência constatada diariamente pela 
população brasileira que busca assistência à saúde em um momento tão 
delicado.  

Com o avanço da pandemia da covid-19, o resultado dos vá-
rios anos de desfinanciamento recai tanto sobre os usuários que buscam 
atendimento como também sobre os trabalhadores que prestam os ser-
viços ofertados nas unidades de saúde. A esses trabalhadores da saúde, 
como bem assinala Teixeira et al. (2020), a recomendação de ficar em 
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casa não se aplica. Entre os trabalhadores da saúde estão os assistentes 
sociais3 que, no cenário atual, têm enfrentando as inúmeras fragilidades 
do SUS, seja no ambiente hospitalar, ambulatorial ou em Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS). A pandemia da covid-19 tornou a precarização 
do SUS ainda maior e, com isso, os desafios para atuação dos assisten-
tes sociais na área saúde também se multiplicaram. Na seção seguinte 
trataremos de alguns desafios emergentes no cotidiano profissional dos 
trabalhadores da saúde, em especial, dos assistentes sociais. 

Assistente social como trabalhador da saúde e o compromisso 
ético-político no contexto de pandemia da covid-19

Em 2020, o SUS completou 30 anos de existência, e, apesar 
desse tempo, sua implantação ainda é considerada como incompleta, 
principalmente se considerarmos a universalidade e a integralidade 
da atenção à saúde e a regionalização e a hierarquização dos serviços. 
Bravo e Pelaez (2021) nos indicam que esse período de três décadas 
é marcado pela disputa de três projetos distintos para a saúde pública 
brasileira, são eles: Reforma Sanitária (SUS Constitucional); Reforma 
Sanitária flexibilizada (SUS possível); e Modelo privatista submetido 
integralmente ao mercado. 

As dificuldades acompanharam todo o processo de desenvolvi-
mento e implementação do SUS iniciado nos anos de 1990, no mesmo 
momento em que os princípios neoliberais se fortalecem e advogam 
por políticas sociais focalizadas e seletivas, resultando assim em um 
sistema público de saúde inconcluso e em estado de crise. 

Diante dessa grave crise sanitária que se apresenta, os profissio-
nais da saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais4, psicólogos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos e auxiliares de enfermagem) 
que atuam na linha de frente no combate da covid-19 são desafiados a 
prestar assistência, mesmo sem as condições ideais para o trabalho. Isso 
3 Conforme Resolução n. 287, de 8 de outubro de 1998, são considerados profissionais 
da área da saúde: Assistentes Sociais; Biólogos; Biomédicos; Profissionais de Educação 
Física; Enfermeiros; Farmacêuticos; Fisioterapeutas; Fonoaudiólogos; Médicos; Médicos 
Veterinários; Nutricionistas; Odontólogos; Psicólogos; e Terapeutas Ocupacionais (BRASIL, 
1998). Todavia, sabemos que, além dos profissionais de nível superior, atuam na saúde vá-
rias categorias profissionais de nível técnico, como, por exemplo, os técnicos e auxiliares 
de enfermagem, profissionais de radiologia, maqueiros, auxiliares de limpeza, seguranças, 
porteiros etc. 
4 Embora a Resolução n. 383 de 29 de março de 1999 do Conselho Federal de Serviço So-
cial – CFESS defina o assistente social como profissional da saúde, ela também afiança que o 
assistente social atua no âmbito das políticas sociais, podendo estar inserido em outras áreas 
de atuação, sendo assim não é exclusivamente um profissional da saúde.
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tem ocasionado maior risco à saúde desses trabalhadores, na medida em 
que se expõem ao vírus, muitas vezes, sem equipamentos adequados, e 
além disso, lidam com situações estressantes causadoras de sofrimento 
e adoecimento físico e mental. 

Aqui vale rememorar as ideias de Dardot e Laval (2016) que tra-
tam da relação entre as situações estressantes no trabalho e o sofrimento 
psíquico, em decorrência do excesso de exigências por produtividade, 
de instabilidade das relações, de individualismo e competitividade no 
ambiente de trabalho. A pandemia da covid-19 precarizou ainda mais o 
ambiente, as relações e as condições de trabalho.  

Certamente, o mundo não estava preparado para o enfrentamento 
de uma pandemia, e, justamente por isso, várias situações necessitaram 
de intervenção imediata na medida em que foram surgindo, sobretudo 
no campo da saúde. Teixeira et al. (2020) apontam que a falta de treina-
mento prévio das equipes da atenção básica e da média complexidade 
para lidar com as suspeitas e com os casos da covid-19 foi um desses 
problemas que emergiram diante do caos. Além disso, houve a falta de 
treinamento para atendimento de pacientes contaminados e a ausência 
de treinamento específico para colocar e retirar os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). 

Nessa situação de desconhecimento do uso dos EPIs estão 
muitos assistentes sociais que trabalham na saúde, uma vez que, pela 
natureza generalista da formação profissional, as técnicas de uso, re-
tirada e descarte destes não estão no rol dos conteúdos ensinados na 
graduação. Embora a Resolução n. 383, de 29 de março de 1999, do 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) defina o assistente social 
como profissional da saúde, ela também afiança que o assistente so-
cial pode atuar no âmbito de outras políticas sociais, sendo assim, não 
é exclusivamente um profissional da saúde. Em nosso entendimento, 
tais práticas deveriam ser repassadas no ato da admissão de todos os 
profissionais de saúde, bem como durante treinamentos rotineiros que 
devem acontecer.

Como podemos verificar, a pandemia da covid-19 agravou algumas 
das fragilidades já presentes no trabalho dos assistentes sociais que atuam 
na saúde, outro ponto que merece destaque é em relação aos vínculos em-
pregatícios. Soares, Correia e Santos (2021) nos dizem que a expansão dos 
serviços de atenção à saúde tem ocorrido amplamente por meio da terceiri-
zação da gestão da saúde, fato que tem gerado contratos precários, tempo-
rários e inseguros, além de reforçar as baixas remunerações.
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Nesse mesmo espírito argumentativo, Mathis, Rodrigues e Bra-
ga (2020) afirmam que a terceirização da saúde pública vem aumen-
tando de modo alarmante, sobretudo com a expansão das Organizações 
Sociais. Nessa modalidade, a contratação dos trabalhadores ocorre por 
processos seletivos, para trabalhos temporários, com análises de currí-
culos e/ou entrevistas, ou ainda por indicação. Em geral, são relações 
marcadas pela instabilidade no trabalho, alta rotatividade e, obviamen-
te, que resulta na diminuição de concursos públicos para a área da saú-
de, como também exacerba a concorrência entre os assistentes sociais.

Nessa perspectiva, vale trazer à tona as ideias de Dardot e Laval 
(2016) que consideram que a nova razão do mundo é permeada por 
instabilidade e risco nas diferentes esferas da vida, entre elas o mundo 
do trabalho. Assim, também destacam que a competitividade, a concor-
rência e o individualismo são marcas dos tempos neoliberais. Na saúde, 
é muito comum um alto grau de competitividade entre os trabalhadores, 
até mesmo porque muito têm duplos e até triplos vínculos de trabalho, 
nos quais se desdobram para aquisição de uma renda maior. 

Para Mathis, Rodrigues e Braga (2020) a gestão via Organiza-
ções Sociais, que tem crescido na saúde, acaba minando as possibilida-
des de luta dos trabalhadores, como os assistentes sociais, por exemplo, 
por condições melhores nos espaços de trabalho, melhorias salariais e 
garantia mais ampla de direitos. Trata-se de um ótimo exemplo para 
apreciarmos a assertiva de Dardot e Laval (2016), uma vez que, para os 
autores, a ênfase no individual é nada mais que um precioso produto da 
racionalidade neoliberal. 

Os assistentes sociais que atuam na saúde pública estão no fio 
da navalha, se, por um lado, enfrentam o caos pandêmico no cotidiano 
de trabalho, por outro, precisam reafirmar os princípios e valores do 
projeto ético-político mesmo em tempos tão difíceis. Soma-se a isso o 
comprometimento com os ideais do projeto de Reforma Sanitária, os 
quais se traduzem numa intervenção alinhada à, 

democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde; 
estratégias de aproximação das unidades de saúde com a realida-
de; trabalho interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; aces-
so democrático às informações e estímulo à participação popular 
(CFESS, 2010, p. 26)

O trabalho dos assistentes sociais na área da saúde clama pela 
ampliação dos processos democráticos e pelos direitos de cidadania. 
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Bravo e Matos (2010) nos ensinam que para atuar de forma compromis-
sada na área da saúde é preciso um olhar atento que ultrapasse o proces-
so saúde-doença, e busque perceber os aspectos econômicos, políticos, 
culturais e sociais que interferem na promoção da saúde. 

Matos (2020), em texto escrito no período da pandemia da co-
vid-19 e já citado anteriormente, ressalta a necessidade de se compreen-
der claramente o que contempla o trabalho profissional dos assistentes 
sociais na saúde, para que, mesmo em tempos de calamidade pública 
como o que estamos vivenciando, não se fortaleçam discursos nos quais 
os profissionais devem fazer tudo o que lhe for solicitado. O trabalho 
profissional, ainda que em tempos de crise, deve preservar seguramen-
te a consonância com atribuições e competências profissionais regula-
mentadas para os assistentes sociais.

Para que isso ocorra com perspicácia é preciso domínio das nor-
mativas que regem e sinalizam o trabalho profissional, como é a Lei de 
Regulamentação da Profissão, o Código de Ética Profissional, as Reso-
luções emitidas pelo CFESS, os Parâmetros para a Atuação dos Assis-
tentes Sociais na Saúde (2010), entre outros documentos. 

A área da saúde, apesar de ser um espaço sócio-ocupacional 
consolidado para o trabalho do assistente social, é repleta de desafios. 
Alguns desses foram ainda mais salientados pela insanidade do tempo 
presente. Nesse sentido, a clareza das competências e atribuições pro-
fissionais é imprescindível para que os assistentes sociais não aceitem 
fazer qualquer coisa, sem antes efetuar uma reflexão acerca da pertinên-
cia da atividade. 

Desde o início da pandemia, ressurgiu uma demanda que já é 
bastante conhecida dos assistentes sociais que trabalham na área da saú-
de, que é a comunicação de óbito. De modo a refirmar o posicionamen-
to contrário em relação a essa demanda, em março de 2020, o CFESS 
lançou a Orientação Normativa n. 3, que reitera que a comunicação 
de óbito não é atribuição e/ou competência profissional do assistente 
social. 

A orientação realça ainda a importância dessa atividade ser rea-
lizada por profissionais qualificados para tal, ou seja, que possuam co-
nhecimentos específicos da causa mortis, como são os médicos e os 
enfermeiros. Ao assistente social compete a realização de esclareci-
mentos acerca do conjunto de direitos e de benefícios da família e/ou 
responsável previstos legalmente. Após a notícia do óbito, ao assistente 
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social cabe também a realização dos encaminhamentos, assim como os 
contatos com a rede de serviços para os trâmites relacionados ao fune-
ral, à documentação, entre outras providências de caráter social.

A notificação do óbito à família, por parte dos assistentes sociais 
no âmbito hospitalar, é apenas um exemplo de um conjunto de deman-
das que não se compatibiliza com o trabalho profissional. A pandemia 
da covid-19 tem sido um cenário propício para o ressurgimento dessa e 
de outra velhas demandas que não são da área de domínio dos assisten-
tes sociais. Os assistentes sociais da saúde têm sido chamados também 
para realizar transferência, solicitar ambulância, entregar tickets de ali-
mentação, receber e guardar pertences de pacientes etc. 

É perceptível que, de tempos em tempos, essas atribuições, 
que não são dos assistentes sociais, ressurgem como propostas para a 
categoria profissional. Desse modo, acreditamos que há uma tentativa 
clara de impelir tarefas indesejadas por outras profissões para os as-
sistentes sociais. Essas iniciativas, por vezes, partem tanto de outros 
profissionais como também da administração das instituições. Para a re-
cusa dessas demandas, os profissionais de serviço social precisam estar 
bem fundamentados quanto ao que é pertinente ao trabalho profissional 
e também se sentir seguros para um posicionamento crítico e firme.  

Foi nessa perspectiva de firmação do trabalho profissional na 
saúde que, em 2010, o CFESS produziu, partir de um debate ampliado 
com a categoria, o documento “Parâmetros para a Atuação de Assis-
tentes na Saúde”. No referido documento consta que essas exigências 
ocorrem por conta das condições precárias de trabalho que são impostas 
ou pela falta de conhecimento do que é o trabalho do assistente social. 

É preciso admitir que, muitas vezes, os assistentes sociais, 
envolvidos em seus ambientes de trabalho, tendem a se distanciar do 
debate e da leitura dos instrumentos normativos e acabam enfraquecendo 
seu potencial de diálogo, de criticidade e de resistência. Nesse sentido, 
se sentem enfraquecidos para fazer a recusa e acatam qualquer atividade 
que é colocada. Por outro lado, tem ainda o fato de alguns profissionais 
não quererem se indispor com a equipe multiprofissional, preferindo 
realizar uma demanda que não lhe pertence.   

Pandemia e Serviço Social: breves apontamentos sobre a rea-
lidade amazonense

O estado do Amazonas está entre os que mais sofreu com a pan-
demia da covid-19, chegando até mesmo a ser considerado como epi-
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centro da doença em decorrência do aumento abrupto da quantidade de 
óbitos ocorridos principalmente entre abril e maio de 2020 e também 
em janeiro de 2021. No primeiro período de elevação repentina do nú-
mero de óbitos, já houve sérios indícios de saturação da rede pública de 
saúde do estado:

Há mais de quatro semanas [se refere ao mês de abril de 2020], 
Manaus apresenta sinais de esgotamento na rede pública hospitalar, 
devido ao rápido aumento do número de casos de covid-19. Só na 
primeira quinzena de maio [2020], foram quase sete mil novos ca-
sos, o dobro do número até então identificado. Ademais, de 19 a 28 
de abril [2021], a média diária de sepultamentos foi de 123, valor 
quatro vezes maior do que a média diária de 2019 [antes da pande-
mia]. Chama atenção que a média diária de mortes por covid-19, 
reconhecida pelos serviços de saúde no mesmo período, tenha sido 
de apenas 14 óbitos, sugerindo ampla subnotificação, um problema 
mundialmente reconhecido, sobretudo em regiões de precária tes-
tagem e serviços de saúde deficitários (ORELLANA et al., 2020, 
p. 2).  

Além do esgotamento dos serviços de atenção à saúde, aumento 
expressivo da quantidade de sepultamento na cidade de Manaus, apare-
ce ainda na análise da equipe de pesquisadores o alerta para a subnoti-
ficação de casos da covid-19, tendo em vista o pouco investimento em 
testagem feito pelo estado do Amazonas. O Amazonas foi um dos esta-
dos que mais retardaram a adoção de medidas de prevenção ao contágio 
da doença, mantendo a indústria, o comércio e os serviços públicos e 
privados não essenciais em pleno funcionamento até a situação de caos 
se instalar. 

Nessa conjuntura bastante problemática, o sistema público de 
saúde do Amazonas, em janeiro de 2021, entrou em colapso pela segun-
da vez desde o início da pandemia, apresentando uma situação ainda 
mais crítica do que aquela ocorrida em abril e maio de 2020. Lavor 
(2021) fez reportagem para revista Radis cujo título revela a gravidade 
da situação vivida: “Amazônia sem respirar: falta de oxigênio causa 
mortes e revela colapso em Manaus”. Nessa matéria, tendo ouvido vá-
rios pesquisadores que conhecem a realidade amazônica, constata que 
essa situação extrema não surgiu do nada; na realidade, foi resultante da 
falta de coordenação das autoridades locais e nacionais, bem como de 
decisões erradas e de omissões de responsabilidades. 

Na referida reportagem, Lavor (2021) destaca a apreciação de 
Luiza Garnelo realizada em painel virtual da Associação Brasileira de 



- 96 -

Saúde Coletiva (Abrasco), em 27 de janeiro de 2021, na qual a pesqui-
sadora do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia) ex-
plica que Manaus e seu entorno tem o pior Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e o mais baixo repasse de recursos financeiros do Mi-
nistério da Saúde. Nesse sentido, a epidemia e o conjunto de problemas 
que a acompanha apenas salientaram as dificuldades preexistentes, diz 
Garnelo, tornando ainda mais precários os serviços de saúde de Ma-
naus, assim como agravou as desigualdades sociais. 

Na primeira onda, em 2020, a gravidade foi revelada pela falta 
de leitos clínicos, de terapia intensiva e de equipamentos respiradores, 
mas na segunda onda em 2021 houve, até mesmo, a falta de oxigênio 
em instituições hospitalares de Manaus, como também inúmeros ca-
sos de famílias que improvisaram internação domiciliar com suporte 
de oxigênio. Muitas famílias, em ato de desespero, passaram a comprar 
balão de oxigênio, tanto para pacientes internados em unidades hospi-
talares como também para aqueles mantidos de forma improvisada em 
domicílio. Isso gerou mais caos na medida em que alimentou o mercado 
clandestino pelo gás com preços altíssimos, causou aglomeração nas 
ruas em filas intermináveis e violência.  

Essa situação escandalosa e absurda provocou a morte de vá-
rios pacientes por asfixia em janeiro de 2021 e um verdadeiro clima 
de terror entre os trabalhadores das unidades de saúde que só puderam 
observar tamanha tragédia sem condições efetivas de alterá-la. A reali-
dade dramática foi notícia em vários jornais do Brasil e do mundo como 
situação de calamidade e abandono do direito à vida. No dia fatídico, 14 
de janeiro de 2021, estima-se que cerca de 30 pacientes morreram por 
absoluta falta de oxigênio em diferentes hospitais de Manaus. 

Em conformidade com os dados apresentados pela Secretaria de 
Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), a crise de oxigênio foi oca-
sionada pelo aumento significativo dos casos da covid-19. O volume 
de oxigênio líquido contratado pelo governo do estado saltou de 176 
mil metros cúbicos para 850 mil metros cúbicos por mês, o que signi-
ficou um acréscimo de 382,9%. Em tempos anteriores à pandemia, o 
consumo de oxigênio diário era de 14 mil metros cúbicos, enquanto em 
janeiro de 2021 o consumo diário passou a ser de 76 mil metros cúbicos 
(SES-AM, 2021). Fica muito evidente o aumento do consumo de oxi-
gênio, mas também se torna clara a rota desenfreada que as autoridades 
permitiram para o aumento da doença no estado como um todo. 
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A crise do sistema de saúde pública do estado do Amazonas tem 
graves consequências para os trabalhadores da linha de frente no com-
bate à covid-19, principalmente dos que atuam na cidade de Manaus. 
Nesse grupo estão os assistentes sociais, os quais vivenciaram e ainda 
vivenciam momentos de pânico. A situação de caos trouxe um cotidia-
no de trabalho ainda mais tenso e estressante para esses profissionais. 

Diante disso, o Conselho Regional de Serviço Social 15ª Re-
gião (CRESS/AM) elaborou uma Nota de Orientação n. 04, em abril 
de 2020, para os assistentes sociais em exercício na política de saúde 
em tempos de pandemia com o objetivo de orientar o exercício profis-
sional. O documento apresenta a necessidade do atendimento dos pro-
tocolos de saúde emitidos pelos órgãos e pelas autoridades sanitárias, 
como forma de preservar a saúde, como, por exemplo, o uso correto dos 
EPIs para toda a equipe de saúde, inclusive para os assistentes sociais. 
Ademais, a nota ressalta a importância do trabalho profissional em con-
sonância com o arcabouço legal e ético-político que rege a profissão, 
em consonância com as orientações nacionais emitidas pelo CFESS. 

No documento são reiteradas velhas demandas, que ressurgem 
de tempos em tempos, mas que não são da competência dos assistentes 
sociais, como é caso da comunicação de boletins de saúde e de óbito, 
da solicitação de ambulância, da regulação de leitos, da guarda de per-
tences de pacientes e de acompanhantes, da distribuição de tickets de 
alimentação, da marcação de exames, da liberação de cautela de oxigê-
nio, dentre outras. Obviamente que essas demandas exemplificadas já 
se faziam presentes antes da crise sanitária agravada pela covid-19, mas 
no cenário atual elas foram ainda mais acentuadas.

Pereira e Sassaki (2020) consideram que os assistentes sociais 
que trabalham na área da saúde pública recebem demandas que envol-
vem amplos segmentos da população, não apenas aquelas dos setores 
mais empobrecidos, e, além disso, são requisitados saberes que extra-
polam a política de saúde e exigem conhecimento da intersetorialidade 
das políticas sociais. 

 As autoras assinalam que na pandemia as demandas ganham 
algumas características que merecem ser salientadas, tais como: o medo 
da contaminação pela doença através do contato físico, a perda repen-
tina de entes queridos, o funeral sem velório e sem cortejo, o aumento 
de casos de adoecimento mental etc. Nesse contexto, os assistentes so-
ciais são desafiados a lidar com um conjunto de situações novas, além 
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daquelas que persistem e se agravam. Com base em pesquisa realizada 
em unidade de média complexidade em Manaus, as autoras destacam 
que, durante a pandemia da covid-19,

as demandas ao Serviço Social nos locais de referência para o aten-
dimento, como SPAs, Hospitais e UBSs, verificou-se que os pro-
fissionais enfrentaram situações de extremo desespero, com busca 
de notícias dos pacientes internados com ou sem suspeita de vírus, 
pois as visitas e acompanhamentos ficaram suspensos no período 
de pandemia. Em momentos como este, os profissionais de Serviço 
Social também agem sob forte pressão por atribuições que não per-
tencem ao rol de suas competências (PEREIRA; SASSAKI, 2020, 
p. 129).

Como se vê, a situação de calamidade é propulsora de novos 
desafios. Nesse sentido, é preciso permanecer atento ao fato de que a 
predominância de atividades de caráter emergencial acaba por secun-
darizar e enfraquecer aquelas de cunho pedagógico e técnico-político. 
Os assistentes sociais não devem incorporar tarefas que não pertencem 
à área de conhecimento e domínio da profissão, mesmo em tempos tão 
difíceis, é necessário ajustar as lentes e reafirmar o compromisso com a 
viabilização de direitos, numa perspectiva de ampliação da cidadania e 
de emancipação do cidadão.

Por fim, mesmo que o cenário imponha inúmeros desafios para 
os assistentes sociais, acreditamos ser mais necessária ainda uma leitu-
ra crítica das atribuições e competências, com vistas à confirmação do 
trabalho à luz da perspectiva crítica. 

Conclusão 
A covid-19 tem desafiado, há cerca de 1 ano e meio, o sistema 

público de saúde brasileiro, ainda que não tenha sido objeto das nossas 
reflexões, é de amplo conhecimento que essa crise também atinge forte-
mente a rede privada de saúde do país. O saldo desse colapso sanitário 
é perverso, cruel, desumano e inconstitucional, haja vista que nega o 
acesso à saúde de qualidade a uma parte significativa da população. 

Contudo, é impressionante como, mesmo diante de números tão 
catastróficos de adoecimento e de óbito pela covid-19, não há recuo das 
normativas neoliberais, pelo contrário, o momento de instabilidade sa-
nitária e também socioeconômica até favorece o avanço da desproteção 
social brasileira. É nesse sentido que Bravo e Pelaez (2020) reafirmam 
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a importância da posição de resistência frente à radicalização neoliberal 
na área da saúde pública brasileira, tanto por parte dos trabalhadores, 
como também dos usuários do SUS. 

O Brasil está em guerra contra a covid-19 e o SUS, que é a sua 
principal arma, agoniza pedindo socorro brutalmente ferido pelo desfi-
nanciamento perverso orquestrado pelas orientações neoliberais para as 
políticas sociais. Vale inferir que, conforme Dardot e Laval (2016), o 
neoliberalismo é um sistema de ideias, práticas e crenças muito pode-
roso, e que é capaz de direcionar a vida em sociedade. Assim estrategi-
camente combina a intervenção estatal na medida certa com a liberdade 
do mercado, tornando a concorrência e individualismo como vital para 
a sociedade capitalista. É uma arquitetura sinistra e malfazeja para os 
trabalhadores e altamente benéfica para o mercado. 

O desfinanciamento do SUS, em curso desde os anos de 1990, 
tornou e ainda torna deficientes os serviços de saúde pública e deteriora 
as condições, as relações e o ambiente de trabalho dos trabalhadores da 
saúde. Em decorrência disso, o trabalho dos assistentes sociais também 
tem enfrentado vários dilemas que surgiram e outros que foram agra-
vados pela pandemia da covid-19, como nos apontou Matos (2020), 
Pereira e Sassaki (2020) e Soares, Correia e Santos (2021).

No âmbito do Serviço Social, as reflexões desses autores eviden-
ciam que o contexto de crise sanitária é favorável para ressurgirem de-
mandas que não são competências e/ou atribuições profissionais, como 
a comunicação de óbito de pacientes, por exemplo. O fato reforça a 
histórica dificuldade da profissão em ter seu significado social com-
preendido nos espaços sócio-ocupacionais, em especial na saúde.
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CAPÍTULO 4

O SERVIÇO SOCIAL NA 
PANDEMIA DA COVID-19: 

a precarização do trabalho sob análise
Hamida Assunção Pinheiro1

Clivia Costa Barroco2

Gloria Vaz Santos3

Introdução
No contexto brasileiro, e até mesmo mundial, não temos dúvidas 

de que a pandemia da covid-19 pôs em xeque a sociedade dita moder-
na, trazendo questionamentos sobre a continuidade da vida humana no 
planeta Terra, assim como outros dilemas, que podem ser considerados 
menores, mas também muito importantes para o enfrentamento de uma 
pandemia, como, por exemplo, o investimento em pesquisas científicas 
e a consolidação de sistemas de saúde pública. Nessa linha de raciocí-
nio, pode-se afirmar que essa pandemia revelou muitas incoerências na 
análise de organização da vida, bem como as abissais desigualdades 
sociais e econômicas criadas e nutridas pelo sistema capitalista de pro-
dução vigente. É uma espécie de alerta mundial para a reorientação da 
vida em sociedade. 

É sobre esse solo que este texto discute a situação dos 
trabalhadores da saúde pública brasileira, com especial olhar para os 
assistentes sociais. O texto trata-se de uma revisão de literatura, e, a 
partir de uma perspectiva crítica de análise, busca refletir acerca da 
precarização do trabalho dos assistentes sociais que atuam na saúde 
pública, dando um pouco mais de destaque aos desafios enfrentados no 
cenário pandêmico da covid-19. 

1  Assistente Social. Professora da Graduação em Serviço Social e do Programa de Pós-Gra-
duação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Ama-
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Grupo de Pesquisa Estudos de Sustentabilidade, Trabalho e Direitos na Amazônia (ESTRA-
DAS). E-mail: hamida.assuncao@gmail.com; hamida@UFAM.edu.br.
2 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Mestranda 
no Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia – PPGSS. 
E-mail: cliviabarroco@gmail.com
3 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Mestranda 
no Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia – PPGSS, 
sendo bolsista da FAPEAM. E-mail: gloriavazsantos@hotmail.com
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A discussão está estruturada em três seções, além da introdu-
ção e da conclusão. A primeira seção parte de questões mais gerais que 
afetam o mundo trabalho antes mesmo da emergência da pandemia da 
covid-19 e que são agudizadas após a mesma. Já na segunda seção, o 
propósito é abordar a precarização do trabalho e a forma como essa se 
aprofunda na pandemia e repercute no cotidiano dos assistentes sociais. 
E, por fim, a terceira seção trata da precarização nas relações e nas con-
dições de trabalho dos assistentes sociais. 

Trabalho na atualidade: particularidades na pandemia da 
covid-19

Na contemporaneidade, visualizamos uma classe trabalhadora 
cada vez mais fragmentada e que vivencia relações de trabalho precá-
rias e incertas. Os atuais vínculos empregatícios, quando existem, são 
marcados por instabilidade e superexploração do trabalhador, assim 
como os direitos trabalhistas e sociais têm se tornado mais difíceis de 
acessar. Esses contornos do mundo do trabalho são consequências da 
crise estrutural do capital que teve início na década de 1970, a qual é de-
corrente das próprias contradições do sistema capitalista de produção.  

Segundo Antunes (2009), a crise estrutural do capital fez com 
que o capitalismo reorganizasse seu processo de acumulação por meio 
de uma intensa reestruturação produtiva. Essa reestruturação produtiva 
não se voltou apenas para mudanças na área de produção, mas para 
o universo do trabalho, no que diz respeito às relações de trabalho, à 
forma de gestão do Estado e, até mesmo, no que se refere ao comporta-
mento dos trabalhadores. 

No contexto brasileiro, a reestruturação produtiva avança na dé-
cada de 1990, ancorada no aparato político-ideológico neoliberal.  Para 
Behring (2008), nesse período, o país começa a experimentar o proces-
so de contrarreforma do Estado, que legitima uma clara flexibilização 
das relações de trabalho, através de mudanças na legislação trabalhista. 
Logo, os efeitos desse processo são sentidos pela classe trabalhadora. 
As ações de proteção social e trabalhista são reduzidas pelo estabeleci-
mento de novas formas de contratação. 

O mercado de trabalho brasileiro, já bastante afetado, após 
três décadas de reestruturação produtiva e neoliberalismo, recebe a 
pandemia da covid-19 com altas taxas de desemprego e com um pro-
cesso em curso de reforma previdenciária e trabalhista. O surto pan-
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dêmico disseminou mais ainda o desemprego para uma ampla parcela 
da população, principalmente no segmento econômico que precisava 
da presença do trabalhador e dos clientes, como é o caso do setor de 
comércio e serviço, bem como atingiu a economia criativa, a qual se 
refere a shows, eventos, feiras, cinema, entre outros (BRIDI, 2020).

Antunes (2020) esclarece que a exploração e precarização do 
trabalho é um fenômeno histórico e que sempre esteve presente na so-
ciedade brasileira. Antes da pandemia, no final de 2019, mais de 40% 
da classe trabalhadora se encontrava na informalidade. Esse período 
também é marcado por uma franca ascensão da uberização do trabalho, 
com mais de cinco milhões de trabalhadores sobrevivendo através de 
serviços oferecidos em aplicativos e/ou plataformas digitais. 

Após a explosão da pandemia, dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios do primeiro trimestre de 2020, publicados pelo 
IBGE, deixavam evidentes o crescimento do desemprego e da informa-
lidade no país. Eram aproximadamente 12,85 milhões de desemprega-
dos, sendo que a informalidade também se ampliou em cerca de 40,7% 
(ANTUNES, 2020).

Para Antunes (2020) vivemos num momento delicado, cingido 
por uma crise estrutural do capital e por uma grave crise sanitária, o 
qual pode ser caracterizado como capital pandêmico. Esse momento 
possui um caráter extremamente discriminatório e desigual em relação 
às condições de vida das classes sociais. De um lado, está a classe bur-
guesa com um aparato de defesa, que inclui recursos hospitalares de 
alta qualidade e condições privilegiadas de moradia que permitem reali-
zar a quarentena e tratamento de forma mais eficaz e, de outro lado, está 
a classe trabalhadora que luta diariamente pela sobrevivência, se expõe 
muito mais à contaminação e dispõe de péssima qualidade de vida. 

Precarização do trabalho: repercussões para os assistentes 
sociais 

O Serviço Social, como profissão inscrita na divisão social e téc-
nica do trabalho, também tem sofrido com o processo de precarização 
das relações e condições de trabalho em curso. Aliás, é interessante fri-
sar que nenhuma categoria profissional está isenta da precarização do 
mundo do trabalho, nem mesmo aquelas consideradas mais estáveis. 

Raichelis (2011) afirma que o processo de precarização das rela-
ções de trabalho é experimentado pelos assistentes sociais nos diferen-
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tes espaços sócio-ocupacionais, através da intensificação do trabalho, 
da flexibilização dos contratos de trabalho, da cobrança por produtivi-
dade e resultados imediatos, da falta de infraestrutura para a realização 
do trabalho, entre outros quesitos. 

Em relação às formas de precarização do trabalho profissional, 
Guerra (2010) destaca que, por depender da venda da força de traba-
lho para sobrevivência, os assistentes sociais acabam se submetendo 
sem grandes contraposições às condições de superexploração. A autora 
também reflete a respeito da pressão pelo cumprimento de metas quan-
titativas, que acaba provocando um declínio na qualidade dos serviços 
prestados pelos assistentes sociais, gerando uma clara competição entre 
profissionais para a imediaticidade de resultados e, consequentemente, 
desgaste físico e mental.

No que se refere à atuação do assistente social, que se dá gran-
demente na gestão, planejamento e/ou operacionalização de várias po-
líticas sociais, a discussão da precarização do trabalho também deve 
levar em conta as novas funções do Estado para as políticas sociais, as 
quais primam pela redução de investimentos sociais e de ação na esfera 
social. 

De acordo com Raichelis (2011), são as instituições empregadoras 
– sejam elas públicas, privadas ou sem fins lucrativos – que possuem o 
livre-arbítrio para deliberar as demandas e as condições em que o assis-
tente social deve executar o seu trabalho, ou seja, é o empregador que 
designa o contrato de trabalho, a jornada, o salário e as metas de produ-
tividade. Diante disso, em tempos de regressão de direitos trabalhistas, 
o cenário abre um leque de possibilidades para flexibilizar e precarizar 
os vínculos e as condições de trabalho do assistente social. 

Atualmente, o assistente social lida com a intensificação do pro-
cesso de terceirização, no qual o profissional passa a ser contratado 
para realizar serviços individuais para empresas prestadoras de servi-
ços, como assessoria ou consultoria. Além disso, existem as conheci-
das “cooperativas” de trabalhadores que prestam serviços ao governo 
ou organizações não governamentais, abrindo espaço para o trabalho 
profissional autônomo, privado ou temporário, sem quaisquer garantias 
trabalhistas (RAICHELIS, 2011). 

Guerra (2010) adverte que os assistentes sociais 

têm na flexibilização uma forma de precarização de seu trabalho 
tanto como segmento da classe trabalhadora quanto como profis-
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sional, que atua no âmbito dos serviços, das políticas e dos direitos 
sociais (p. 719). 

A ideia de flexibilização do trabalho abarca um conjunto de es-
tratégias adotadas para a diminuição dos direitos dos trabalhadores e, 
consequentemente, aumento da acumulação de capital. É nesse sentido 
que a autora expõe uma série de táticas adotadas na contemporaneidade 
e que afetam o trabalho dos assistentes sociais, embora não exclusiva-
mente, como por exemplo:  

[...] desregulamentação do trabalho, mudanças na legislação tra-
balhista, subcontratação, diferentes formas de contrato e vínculos 
que se tornam cada vez mais precários e instáveis, terceirização, 
emprego temporário, informalidade, jornadas de trabalho e salários 
flexíveis, multifuncionalidade ou polivalência, desespecialização, 
precariedade dos espaços laborais e dos salários, frágil organização 
profissional, organização em cooperativas de trabalho e outros for-
mas de assalariamento disfarçado, entre outras (GUERRA, 2010, 
p. 719).

O mercado de trabalho para os assistentes sociais na cena con-
temporânea é preocupante e marcado pela ampliação de diferentes for-
mas bastante frágeis de contratação, pelos baixos salários, pelas longas 
jornadas e pelas condições que deterioram a saúde física e mental. 

Em tempos pandêmicos, os desdobramentos são ainda mais dra-
máticos. Raichelis e Arregui (2021) apontam que o cenário de pande-
mia não é unicamente responsável pela emergência da crise contempo-
rânea, mas apenas desnudou os efeitos mais perversos dos processos de 
desestruturação do trabalho, que já estavam em curso, e que ditavam a 
informalidade, o desemprego e tantas outras desproteções. 

No Serviço Social, a degradação do trabalho e a violação dos di-
reitos sociais são expressivas, e, segundo Raichelis e Arregui (2021), o 
mundo do trabalho na pandemia atinge o núcleo de atribuições privati-
vas e competências profissionais dos assistentes sociais, decorrentes de 
um conjunto de pressões que sofrem tanto como trabalhadores, como 
também com restrições significativas nas políticas sociais com as quais 
trabalham.

As autoras assinalam ainda que o medo e as angústias dos as-
sistentes sociais se tornaram denominadores comuns em diferentes es-
paços sócio-ocupacionais, de natureza pública ou privada, não se de-
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limitando aos profissionais atuantes na linha de frente ao combate da 
covid-19, mas constatados também em assistentes sociais atuantes no 
trabalho remoto. O ônus para a saúde mental decorrente da pandemia 
tem sido bem evidente.

O trabalho remoto promoveu para os assistentes sociais um sen-
timento de impotência perante o enfrentamento da agudização das ex-
pressões da questão social e para o atendimento das necessidades de 
usuários e de suas famílias (RAICHELIS e ARREGUI, 2021). Existem 
diversos entraves em relação ao atendimento remoto para os assistentes 
sociais, tendo em vista que a inclusão digital não é uma realidade no 
Brasil, portanto existe a dificuldade de acesso dos usuários à internet. 
Além disso, esse modo de trabalho limita a apreensão da realidade so-
cial, que, por sua complexidade, não pode ser apreendida através de um 
contato virtual. 

Importa ressaltar ainda que o trabalho remoto vem ocorrendo 
em espaços inadequados, que, na maioria das vezes, são nos próprios 
domicílios dos assistentes sociais, como apontam Raichelis e Arregui 
(2021), combinando no mesmo espaço físico as demandas da vida do-
méstica com as requisições do trabalho. Essa realidade tem sido res-
ponsável pela elevação dos índices de estresse e de ansiedade para os 
assistentes sociais. Além disso, todos os custos de infraestrutura, rela-
cionados ao pacote de dados de internet, à manutenção dos equipamen-
tos tecnológicos e de energia elétrica acabam sendo transferidos para 
esses profissionais. 

Todavia, com o crescimento do trabalho remoto durante a pan-
demia, Soares, Correia e Santos (2021) destacam que o Conselho Fe-
deral de Serviço Social – CFESS publicou uma nota intitulada “Tele-
trabalho e teleperícia: orientações para assistentes sociais no contexto 
de pandemia”. Essa nota, segundo as autoras, discute as diferenças de 
trabalho remoto ou teletrabalho e teleperícia, além de tratar sobre o uso 
dos instrumentais remotos, os cuidados, as finalidades, os limites e as 
condições éticas e técnicas dessas modalidades de trabalho. O CFESS 
mostrou-se bastante preocupado com os rumos do trabalho profissional 
em tempos de pandemia. Isso porque o teletrabalho ou trabalho remoto 
vem se configurando como uma das estratégias do capital para inten-
sificar a exploração do trabalhador e dificultar que os trabalhadores se 
organizem politicamente. 

Antunes (2020) nos alerta que o teletrabalho e o home office ten-
dem a se tornar formas de trabalho cada vez mais comuns, mesmo após 
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a pandemia, em praticamente todas as áreas do mercado. Na perspecti-
va empresarial, as vantagens dessas modalidades são diversas: 

[...] mais individualização do trabalho; maior distanciamento so-
cial; menos relações solidárias e coletivas no espaço de trabalho 
(onde floresce a consciência das reais condições de trabalho); dis-
tanciamento da organização sindical; tendência crescente à elimi-
nação dos direitos [...] fim da separação entre tempo de trabalho e 
tempo de vida (visto que as nefastas metas ou são preestabelecidas 
ou se encontram interiorizadas nas subjetividades que trabalham) 
[...] (ANTUNES, 2020, p. 27)

É notório que o trabalho remoto vem permeado pela intensificação 
do trabalho representada pela ampliação da jornada laboral para até 
doze horas, pela fadiga devido ao excesso de tempo perante à tela do 
computador, pelo agendamento de múltiplas reuniões, entre outras ta-
refas, pela combinação nociva do tempo de trabalho e de não trabalho 
etc. Assim, torna-se difícil para o trabalhador compreender qual é seu 
verdadeiro horário de descanso e lazer, uma vez que a vida do trabalho 
se mistura à vida privada (RAICHELIS; ARREGUI, 2021).

Essas são algumas das marcas do trabalho durante a pandemia 
da covid-19 para os assistentes sociais. Contudo, é importante salientar 
que várias categorias profissionais compartilham dessa realidade, não 
sendo exclusividade dos assistentes sociais, pois a pandemia tem atua-
do de modo a favorecer as condições de intensificação da precarização 
do trabalho. Além disso, torna-se claro que o mundo do trabalho no 
capitalismo contemporâneo também traz graves consequências para a 
saúde física e mental, que foram ainda mais potencializadas em tempos 
de pandemia.

A categoria profissional está diante de uma conjuntura marcada 
por grandes desafios, especialmente no que diz respeito ao fortaleci-
mento das lutas sociais frente ao cenário de precarização do trabalho, e 
não apenas do trabalho do assistente social, mas de toda a classe traba-
lhadora, até mesmo porque os profissionais de serviço social cumprem 
importante papel na defesa e ampliação de direitos. Por isso, é funda-
mental, segundo Raichelis (2011), a categoria profissional avançar na 
luta coletiva para fortalecer os espaços de resistência. Para tal, é neces-
sária a defesa da qualificação profissional de forma contínua, bem como 
a luta pela melhoria das condições e relações de trabalho.

Diante disso, é de suma importância a categoria profissional dos 
assistentes sociais se posicionar criticamente diante do cenário de pre-
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carização do trabalho e de retração da proteção social, sobretudo em 
tempos de pandemia. Vivemos um dos momentos mais trágicos da his-
tória, diante de uma crise sanitária que afetou a vida de milhões de tra-
balhadores e explicitou ainda mais as mazelas da sociedade capitalista.

Serviço Social e a pandemia da covid-19: implicações para as 
condições do trabalho profissional na saúde 

Na área da saúde, a precarização das relações e condições de tra-
balho já vinha em curso, concomitante ao processo de implementação 
do Sistema Único de Saúde – SUS desde a década de 1990. Nesse sen-
tido, Soares (2010) afirma que a ótica neoliberal afeta o funcionamento 
do SUS, possibilitando a precarização dos serviços de atenção à saúde 
e a superexploração do trabalhador da saúde. 

O cenário de crise sanitária impõe condições muito adversas 
para os profissionais de saúde. Nesse contexto, os assistentes sociais 
também têm sofrido com os impactos dessa nova realidade dentro das 
instituições de saúde. Soares, Correia e Santos (2020) destacam que, no 
início da pandemia da covid-19, as dificuldades de acesso dos profissio-
nais aos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs ocasionou estres-
se, sofrimento, adoecimento e até despesas para os assistentes sociais.  

Houve, obviamente, escassez de material médico-hospitalar em 
muitas unidades de saúde, de forma quase generalizada no país, até 
mesmo porque o mundo não estava preparado para uma pandemia e o 
consequente aumento da demanda de vários materiais e equipamentos 
de assistência à saúde. A pesquisa realizada pela Fiocruz (2020) com 
25 mil profissionais da saúde indicou que 43,2% dos entrevistados não 
se sentiam seguros para atuarem no contexto de pandemia, justamente 
por conta da ausência e, até mesmo, inadequação dos equipamentos de 
proteção. 

Teixeira et al. (2020) revelam que, além de aumentar o risco 
de infecção pelo vírus, a falta de equipamentos de proteção provocou 
intenso sofrimento mental para os trabalhadores da saúde. Os autores 
destacam que os sentimentos de estresse e de angústia combinados à 
sensação de medo pela perda da própria vida, levaram muitos profissio-
nais ao afastamento do trabalho.

No caso dos profissionais de Serviço Social, a ausência de EPI 
foi proveniente da extrema racionalização desses equipamentos nas ins-
tituições hospitalares, com gestões que negavam seu uso para profissio-
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nais que não atendiam diretamente pacientes acometidos pela covid-19, 
como apontam Soares, Correia e Santos (2020). Contudo, mesmo que 
os assistentes sociais não realizassem atendimento com os pacientes, 
atendiam aos familiares, o que representa também um fator de risco, 
pois a circulação do vírus ocorre tanto no interior quanto no entorno 
das unidades de saúde, visto o seu alto poder de contágio, de acordo 
com as autoras.

Sendo assim, os assistentes sociais que deveriam fazer uso de 
máscaras, aventais, protetores faciais – componentes básicos de segu-
rança do trabalho no contexto pandêmico – nem sempre tinham acesso 
aos equipamentos em quantidade suficiente. Esse quadro gerou gran-
des mobilizações da categoria através do Conselho Federal de Serviço 
Social – CFESS em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço 
Social – CRESS e com a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social –  ABEPSS. 

Em 2020, o CFESS criou em sua página eletrônica a seção es-
pecial intitulada “Serviço Social contra o coronavírus: Nossa saúde é 
proteção pra você”, a qual contém 22 matérias produzidas a partir das 
demandas da categoria profissional e dos CRESS acerca do exercício 
profissional na pandemia da covid-19, tais como: orientações, normati-
vas e entrevistas em diferentes espaços sócio-ocupacionais.

Sobre o trabalho profissional na saúde, a série especial “CFESS 
Entrevista” publicou a matéria “Coronavírus: e quem trabalha na área 
da Saúde?” que trouxe relatos de assistentes sociais de uma unidade 
de saúde do estado do Ceará, pertencente à rede terciária de atenção 
à saúde e voltada para o enfrentamento da covid-19. Os depoimentos 
revelam que o contexto desafiador da pandemia exigiu a reordenação 
do trabalho profissional. A intervenção das assistentes sociais passou 
a contar com o serviço de teleatendimento, como forma de garantir o 
acesso das famílias às informações dos pacientes, além de esclareci-
mentos sobre os novos fluxos da instituição hospitalar. Diante disso, as 
profissionais ressaltaram a importância de uma atuação pautada pelos 
protocolos emitidos pelos órgãos sanitários de saúde pública, pelo ar-
cabouço jurídico-legal da profissão e pelas orientações éticas emitidas 
pelo conjunto CFESS/CRESS sobre o exercício profissional diante da 
pandemia do coronavírus.

Dentre os desafios citados pela entidade representativa está a ga-
rantia de um local seguro para o trabalhador e para o usuário, que aten-
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da as condições éticas e técnicas previstas, assim como a necessidade 
de garantir para os profissionais da saúde os equipamentos de proteção 
adequados para o desenvolvimento de seu trabalho, uma vez que mui-
tos assistentes sociais tiveram de custear seu próprio equipamento de 
segurança. 

Em abril de 2020, o CFESS encaminhou ofício para todos os 
CRESS do país, como forma de conhecer as condições de trabalho dos 
assistentes sociais na pandemia. O resultado foi alarmante, pois nas de-
volutivas dos CRESS, das 27 (vinte e sete) regionais, 14 (quatorze) 
responderam informando que existiam, de fato, situações de violação 
referentes ao fornecimento e/ou uso de EPI, mais recorrente aos profis-
sionais atuantes na política de assistência social. Porém, é importante 
ressaltar que esse cenário também foi constatado por assistentes sociais 
na saúde. 

Assim, uma medida de grande valia foi a elaboração do Parecer 
Jurídico do CFESS n. 05/2020, o qual ressaltou a adoção de medidas 
extrajudiciais a serem encaminhadas para as instituições empregadoras 
e para as autoridades sanitárias competentes. O objetivo dessa ação foi 
dar notoriedade para a problemática e, com isso, garantir o fornecimen-
to das condições de biossegurança para os profissionais.

O documento reforça ainda o direito dos profissionais ao uso 
de EPIs, primeiro porque os assistentes sociais na saúde compõem a 
linha de frente no atendimento à população usuária e, segundo, porque 
o EPI é um mecanismo que objetiva reduzir os riscos de infecção e 
transmissão do coronavírus. Além disso, o fornecimento dos EPIs para 
o exercício das atividades laborais é de total responsabilidade do em-
pregador, não devendo ser um custo destinado para o assistente social 
(CFESS, 2020).

Para além da problemática voltada para a ausência de EPIs nas 
unidades de saúde, os assistentes sociais também vivenciam os desa-
fios e as consequências relacionados à superexploração do trabalho na 
saúde. Soares, Correia e Santos (2020) afirmam que as contratações 
de assistentes sociais vêm ocorrendo dentro de um padrão fragilizado, 
dada à expansão dos serviços de saúde pela terceirização. Para Franco, 
Druck e Seligman-Silva (2010, p. 233) apud Raichelis (2011, p. 432) 
a terceirização constitui-se como umas das formas de flexibilização do 
trabalho, mediante:
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[...] a transferência da atividade de um “primeiro” – que deveria 
se responsabilizar pela relação empregatícia – para um “terceiro”, 
liberando, assim, o grande capital dos encargos trabalhistas. [...]. A 
terceirização lança um manto de invisibilidade sobre o trabalho real  
ocultando a relação capital/trabalho e descaracterizando o vínculo 
empregado/empregador que pauta o direito trabalhista – mediante 
a transferência de responsabilidades de gestão e de custos para um 
“terceiro”.

A terceirização na saúde já era uma realidade anterior à pande-
mia, com o repasse de hospitais públicos para Organizações Sociais, e 
no contexto pandêmico tornou-se mais evidente, permitindo a continui-
dade do projeto de privatização não clássica na saúde, segundo Soares, 
Correia e Santos (2020). 

É importante reportarmos o entendimento de Mathis, Rodrigues 
e Braga (2020) que afirmam que, nesse modelo de gestão, as contra-
tações dos profissionais ocorrem por processos seletivos com análises 
de currículos e/ou entrevistas, ou ainda pela indicação. Essas relações 
de trabalho, segundo os autores, são marcadas pela instabilidade, pela 
alta rotatividade, e também contribuem para a diminuição de concursos 
públicos na área da saúde.

No pico da pandemia foram implementados muitos hospitais de 
campanha que exigiram a contratação de recursos humanos de forma 
imediata. Muitos trabalhadores recém-formados foram colocados na 
força-tarefa de enfrentamento à pandemia, sem a experiência das ro-
tinas institucionais e dos procedimentos a serem adotados. Ademais, 
essa estratégia trouxe consigo a reprodução em larga escala de vínculos 
precários, terceirizados e sem garantias trabalhistas, representando a 
uberização dos trabalhadores na saúde (TEIXEIRA et al., 2020).

No exercício profissional do assistente social na saúde, a supe-
rexploração da força de trabalho também se representou através do au-
mento dos plantões, sob o discurso de que essa forma de trabalho traria 
menos riscos aos trabalhadores. Todavia, essa medida fragilizou ainda 
mais as condições de trabalho e oportunizou muitos agravos à saúde dos 
assistentes sociais, como a depressão, o estresse, a ansiedade. Os plan-
tões, em geral com duração de 24 horas, tornaram-se extremante exaus-
tivos, aumentando o risco de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, além 
de afetarem a qualidade dos serviços prestados pelos assistentes sociais 
(SOARES; CORREIA; SANTOS, 2020). 

O cenário apresentado traz elementos que contribuem para o es-
gotamento físico e mental de assistentes sociais. O Conselho Regional 
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de Serviço Social do Paraná (CRESS/PR) publicou, em 2021, relatos 
de esgotamento físico e dificuldades em relação à saúde mental de as-
sistentes sociais durante a pandemia. Um assistente social atuante em 
um hospital de referência no enfrentamento da covid-19 relatou que 
sua carga horária semanal era de 36 horas, contudo, após o início da 
pandemia e com a rotina de trabalho intensificada, sua carga horária de 
trabalho chegou a 50 horas semanais. Além disso, desabafou expondo 
que tem se sentido sugado e, de certa forma, obrigado a recompor as 
emoções e a lidar com os medos e as angústias. Expressa, ainda, difi-
culdades em conciliar as atividades fora do ambiente de trabalho e abrir 
mão dos finais de semana com a família quando a instituição solicita a 
permanência do profissional no trabalho. Os óbitos têm sido uma carga 
psicológica a mais para lidar, confidencia o profissional (CRESS-PR, 
2021).

Os assistentes sociais encontram-se em condições de saúde e de 
trabalho marcadas pelo sofrimento e pela incerteza causados pelo vírus. 
Contudo, os profissionais utilizam da sua relativa autonomia e capaci-
dade propositiva, tendo como base os fundamentos do projeto ético-po-
lítico, para resistir e atuar em defesa da vida e dos direitos da população 
(SOARES; CORREIA; SANTOS, 2020). 

Apesar de vivenciarem um cenário que banaliza a vida humana, 
os profissionais de serviço social se mantêm presentes em seus pos-
tos de trabalho, na tentativa de prestar um bom serviço e de garantir a 
venda da força de trabalho em prol de sua própria sobrevivência e de 
sua família. Esse é o cenário para o trabalho do assistente social que a 
pandemia apenas desnudou em sua forma mais cruel.

O memorial, elaborado pelo conjunto CFESS/CRESS, dedicado 
às vítimas da covid-19, aponta, aproximadamente, 108 óbitos, dentre 
os quais estão profissionais ativos e aposentados, estudantes e pesqui-
sadores da área. Segundo o CFESS (2021) são mortes que gritam e de-
nunciam a omissão do Estado nesse período pandêmico quanto à falta 
de recursos nas instituições, a escassez de EPIs, jornadas de trabalho 
extenuantes e equipes de trabalho mínimas etc.

Embora a conjuntura atual não seja muito favorável à ampliação 
de direitos e os desafios e dilemas se renovem cotidianamente no exer-
cício profissional dos assistentes sociais, preferimos nos manter aliados 
à perspectiva de Raichelis (2011) que considera a organização coletiva 
como base para a resistência frente à violação dos direitos. Assim con-
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sideramos fundamental a continuidade da luta pela melhoria das con-
dições de trabalho e pelo fortalecimento do compromisso do Serviço 
Social com a construção de uma sociedade justa. 

Conclusão 
A precarização das relações e condições de trabalho no âmbito 

da saúde antecede a pandemia da covid-19, mas, o contexto de caos 
sanitário instalado no Brasil há mais de um ano pelo alastramento des-
sa doença, proporcionou elementos condicionantes que facilitam ainda 
mais a deterioração do trabalho assalariado, assim como o retrocesso 
dos direitos trabalhistas e sociais. 

A classe trabalhadora como um todo foi a mais afetada, espe-
cialmente nas camadas sociais mais vulneráveis, pelo contexto de crise 
sanitária associada a uma crise econômica, social e política que já es-
tava estabelecida no país. As crises se somaram, o que causou pânico e 
desespero em grande parte da população, principalmente nas parcelas 
que dependem das políticas sociais públicas para acessar os direitos 
básicos de subsistência, como são a saúde e a alimentação. 

Na área da saúde, especialmente na saúde pública, o avanço da 
covid-19 evidenciou o sucateamento das unidades de atenção à saúde, 
a falta de recursos materiais e humanos para prestação de serviço de 
qualidade, bem como a insuficiência de recursos financeiros aplicados 
pelo Estado para a garantia do acesso universal à saúde como garante o 
Texto Constitucional de 1988. 

Assim, os trabalhadores da saúde, dentre eles os assistentes so-
ciais, passaram a vivenciar mais profundamente no cotidiano profissio-
nal as fragilidades das condições e também das relações de trabalho. 
No caos sanitário, os trabalhadores, muitas vezes, foram obrigados a 
estender carga horária e também a intensificar o trabalho na tentativa 
de prestar assistência a imensa quantidade de usuários que buscavam 
e ainda buscam atendimento nas unidades de saúde. Além disso, hou-
ve ainda a tentativa de encontrar soluções criativas diante de situações 
graves advindas no contexto de pandemia, como foi o caso da falta de 
EPI, a falta de recursos tecnológicos que possibilitasse alguma forma 
de atendimento com risco de contaminação mais reduzido, a situação 
de sofrimento dos profissionais que passaram a lidar com rotinas mais 
estressantes e mais longas etc.

Diante disso, os assistentes sociais da área da saúde, que vinham 
lidando com vários aspectos da precarização do mundo do trabalho an-
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tes mesmo da pandemia da covid-19, tiveram que enfrentar, e ainda 
têm enfrentado, outros condicionantes que deixaram ainda mais hostil 
o ambiente de trabalho. 
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CAPÍTULO 5 

TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL 
NA TRANSIÇÃO DO CUIDADO1 NA SAÚDE: 

construções e estratégias coletivas 
para produção do cuidado integral

Fernanda Brenner Morés2

Maria Isabel Barros Bellini3

Introdução 
 A Transição do Cuidado é entendida como uma importante es-
tratégia para auxiliar na assistência e na organização dos serviços de 
saúde, por buscar uma forma de superar a fragmentação da atenção e 
garantir a continuidade na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Além de 
contribuir para evitar reinternações desnecessárias e reduzir os custos 
dos cuidados de saúde, está voltada para melhorar a qualidade dos re-
sultados assistenciais e influenciar na qualidade de vida dos usuários de 
saúde (ACOSTA, 2016; WEBER, 2018).

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta a Transi-
ção do Cuidado como parte integrante da jornada do/da paciente/usuá-
rio/a4 em todo o atendimento nos sistemas de saúde. Onde é referida de 

1 Este artigo é produto da pesquisa da dissertação de mestrado “Transição do Cuidado na 
saúde: a construção de um conceito pelo/para Serviço Social” realizada pelo Programa de 
Pós-graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades da PUC-RS, com o apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior – Brasil (Capes).
2 Assistente Social. Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PU-
CRS. Pesquisadora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da 
Saúde/RS E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br. 
3 Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PUCRS. Pesquisa-
dora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, 
Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da Saúde/RS 
E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br. 
4 O termo paciente foi utilizado conforme referência do documento “Série Técnica sobre 
Cuidados Mais Seguros na Atenção Primária”, produzido pela Organização Mundial da Saú-
de. O presente estudo faz uso da nomenclatura usuário/a cidadão/cidadã, conforme material 
produzido pelo Conselho Regional do Serviço Social (CRESS RS): “É toda a pessoa que 
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forma plural devido a interface com os cuidados primários, comunitá-
rios e hospitalares (WHO, 2016).

 Conforme Acosta (2016) reitera em seu estudo com base em 
estudiosos internacionais como um processo complexo, exigindo a 
coordenação e comunicação em um contexto de múltiplos relaciona-
mentos que, envolvendo paciente/usuário/a, seus familiares e cuidado-
res, os profissionais que prestam o atendimento e os que continuarão a 
assistência em saúde. 

 Dessa forma, compreendemos que a Transição do Cuidado é 
a conexão entre os pontos da RAS na perspectiva da integralidade do 
cuidado em saúde, associada as necessidades dos usuários e o respeito 
à sua autonomia nas decisões sobre as ações de cuidado em saúde. A 
OMS (2016) identifica que as realidades dos sistemas de saúde impli-
cam nas Transições do Cuidado. 

 Ao identificarmos a incipiência do tema nas produções nacio-
nais e a não existência de uma base conceitual sobre a Transição do 
Cuidado na legislação da política de saúde brasileira, buscamos com-
preender e analisar o assunto, considerando as particularidades do ce-
nário brasileiro da política de saúde, as dimensões socioculturais, as 
especificidades das instituições de saúde e do perfil dos/as usuários/as.

 A política de saúde brasileira enfrenta muitos desafios para a 
efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantia da saúde como 
um direito público e universal, diante da política de ajuste neoliberal. O 
texto legal se distancia da realidade, em um cenário de luta e enfrenta-
mento faz com que a política de saúde seja disputa de projetos políticos 
divergentes que vivem em permanente tensão.

 Nesse cenário, o/a assistente social é reconhecido/a como um 
dos profissionais que compõem as equipes multiprofissionais em saú-
de, tem sua intervenção pautada em referencial teórico e postura críti-
ca na perspectiva de direitos de cidadania. A análise da realidade e da 
conjuntura descortina a possibilidade de construção de estratégias para 
reforçar a população usuária na construção de novas possibilidades para 
acesso aos direitos sociais, em especial o direito à saúde. Essas consta-
tações reforçam a importância de apropriação do que seja a Transição 
do Cuidado, a partir de particularidades da política de saúde brasileira, 

acessa as políticas públicas, via serviços, programas, projetos e/ou benefícios, por meio de 
organizações públicas ou, eventualmente, privadas que se conveniam com o Estado. Exercem 
direitos de cidadania, previsto pela Constituição Federal de 1988, para atender as suas deman-
das e/ou necessidades”.  
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das especificidades dos usuários que acessam os serviços para contri-
buir na orientação dos caminhos a serem seguidos e na efetivação da 
integralidade à saúde, e que o Serviço Social construa a sua própria 
noção de Transição do Cuidado.

O caminhar metodológico
 Este trabalho é um produto da pesquisa da dissertação de mes-

trado “Transição do Cuidado na saúde: a construção de um conceito 
pelo/para Serviço Social”, realizada no Programa de Pós-graduação em 
Serviço Social da Escola de Humanidades da PUC-RS com o apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior – Brasil 
(CAPES).

 A pesquisa analisou como vem se constituindo o trabalho do/a 
assistentes sociais na Transição do Cuidado na saúde, a fim de contri-
buir na qualificação do exercício profissional do/a Assistente Social e 
na consolidação do princípio da integralidade no SUS. 

 O estudo é fundamentado no método materialista histórico-
-dialético, definiu-se por uma abordagem qualitativa e para coleta de 
dados utilizou-se a técnica de triangulação de dados. A amostra da pes-
quisa foi composta por assistentes sociais vinculadas ao Serviço Social 
da internação clínica adulta em um hospital geral, unidades de saúde 
da família e programa de atendimento domiciliar. O cenário delimitado 
foi um Complexo de Unidades de Saúde localizado no município de 
Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Com o intuito de pesquisar 
como se expressa a participação da/o assistente social na Transição do 
Cuidado, escolhemos a técnica de coleta coletiva Metaplan articulando 
a reflexão e construção coletiva e, com isso, viabilizando ao grupo am-
pliar a consciência acerca de determinada realidade (PRATES, 2016) e 
também participar ativamente nas discussões e proporsições. Para qua-
lificar o processo de investigação e desvendamento do objeto de estudo, 
e em consonância com os objetivos da pesquisa, utilizou-se da pesquisa 
documental sobre os documentos da política de saúde e os dados dos 
prontuários eletrônicos dos pacientes do hospital. 

  Em virtude da pandemia por coronavírus, decretada pela OMS 
em 11 de março de 2020, foram necessárias a revisão metodológica e a rea-
valiação pelos Comitês de Ética, modificando a coleta de dados na modali-
dade presencial para modalidade on-line, através do uso de uma ferramenta 
para reunião virtual, mantendo o planejamento para a coleta de dados.
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 Os encontros contaram com a participação de profissionais dos 
diferentes espaços, e através da técnica de coleta coletiva as participan-
tes5 compartilharam, tendo como estofo suas experiências profissionais 
e vivências nos espaços sócio-ocupacionais, a compreensão sobre Tran-
sição do Cuidado em saúde. Discutiram e problematizaram sobre os 
desafios e potencialidades do seu cotidiano profissional para a efetiva-
ção da Transição do Cuidado. O encontro permitiu um espaço coletivo 
de reflexão sobre o próprio trabalho na saúde, identificando elementos 
para a construção de novas estratégias para consolidação da Transição 
do Cuidado.

 Para a análise e interpretação de dados, utilizamos a Técnica 
de Análise de Conteúdo, com base na obra de Bardin (1977). A pesqui-
sa atendeu aos aspectos éticos previstos, apreciada e aprovada pelos 
comitês de ética e registrada na Plataforma Brasil sob número CAAE: 
29386720.5.3001.5530.

Desvelando a Transição do Cuidado no SUS
 Esta pesquisa foi desenvolvida em um cenário de recrudesci-

mento da pandemia, assim parafraseando Matos (2020, p. 470): “antes 
de ser escrito, foi vivido, no calor dos acontecimentos”, por envolver a 
produção do conhecimento sobre a política de saúde, em uma conjuntu-
ra de uma crise econômica e política de nível mundial, atravessada por 
uma crise sanitária, com impactos na vida e trabalho das participantes 
da pesquisa e pesquisadoras, assistentes sociais trabalhadoras da saúde, 
expostas ao vírus e às manifestações concretas desta conjuntura nas 
suas vidas e dos/as usuários/as dos serviços.

 No Brasil, esse cenário é agravado pelas falácias do governo 
para enfrentar o vírus, como descaracterização da potência do vírus e 
as medidas adotadas em defesa da economia, ressaltando o interesse 
pelo capital em detrimento da vida das pessoas. Mas, também, esse 
momento é marcado por um movimento contrário, de luta e resistência 
em defesa do SUS, ao reforçar a importância da política de saúde, por 
fazer a diferença entre a vida e a morte para milhões de pessoas.  

 O vírus escancarou a incapacidade do capitalismo em lidar 
com as demandas da sociedade. Da mesma forma que a pandemia pôs 
em xeque a saúde pública, evidencia que nunca se teve aporte de recur-
sos suficientes e o subfinanciamento da saúde esbarra na concretização 

5 O grupo de participantes da pesquisa foi composto somente por mulheres, embora esse não 
tenha sido o critério, portanto utiliza-se linguagem de gênero. 
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dos seus princípios, assim explicita a importância de uma saúde pública 
e universal para o enfrentamento da pandemia.

 O neoliberalismo reforça a relação da política de saúde com 
a lógica mercantilista, reforçando as desigualdades sociais, negligen-
ciando as necessidades sociais da população, desarticulando assim o 
conceito de saúde referido na Constituição Federal, através de um viés 
de políticas sociais mais celetistas, fragmentadas e focalizadas.

 Conforme Matos (2020), impõe-se a compreensão do SUS que 
temos hoje, para assim reconstruir o SUS. Considerando a história da 
política de saúde brasileira enquanto uma luta coletiva, regulamentada 
na legislação, como direito e política pública, que nos termos legais 
abrange a universalização ao acesso a toda a população e reconhece a 
concepção de saúde de forma ampliada, afirma a determinação social 
do processo saúde-doença, em que as condições de vida e de trabalho 
determinam a saúde das populações em geral, incluindo o acesso aos 
bens e serviços. Com isso, evidencia-se a importância de propor estra-
tégias que garantam a articulação entre os serviços e profissionais, for-
talecendo a organização do SUS com ações centradas nas necessidades 
dos usuários. 

 Consideramos a importância de compreender a dinâmica da 
Transição do Cuidado conforme a realidade da política de saúde bra-
sileira, para que estas ações não ocorram de forma descontextualizada 
das tensões e conflitos das políticas públicas, desvinculadas dos princí-
pios do SUS e, assim, reforcem a fragmentação e seletividade da políti-
ca de saúde.

A Rede de Atenção à Saúde como terreno fértil para o desen-
volvimento das ações de Transição do Cuidado

 A OMS destaca a importância de analisar o contexto que está 
sendo abordada a Transição do Cuidado, reconhecendo como estraté-
gias bem-sucedidas as Transições do Cuidado voltadas para a comu-
nicação, estratégias de relacionamento e processos concentrados na 
coordenação do cuidado. Dessa forma, a necessidade de reconhecer a 
Transição do Cuidado como componente integrante da coordenação do 
cuidado, e as áreas de melhoria devem estar focadas no reconhecimento 
das necessidades dos/as pacientes/usuários/as e seus familiares ou 
cuidadores, e a melhor comunicação entre pacientes/usuários e os 
prestadores de cuidado de saúde em todos os contextos (WHO, 2016).
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 Conforme salientam Coleman e Boult (apud WEBER, 2018) 
o processo de Transição do Cuidado envolve toda a equipe que está no 
cuidado direto do/a paciente/usuário/a. Com isso, surge a necessidade 
de um planejamento cuidadoso e adequado de todas as dimensões da 
rede de serviços e uma atuação conjunta da equipe multidisciplinar.

 A OMS indica, como uma iniciativa prática em nível de sis-
tema para o fortalecimento de sistemas técnicos de compartilhamento 
de registros e de informações atualizadas, o enfoque do aumento da 
comunicação e coordenação entre as diferentes dimensões do cuidado 
em saúde. A importância da comunicação entre os profissionais da saú-
de dos diferentes níveis de cuidado sobre as intervenções relacionadas 
à segurança do paciente. Essa relação fomenta a rede de apoio entre os 
profissionais, com isso possibilita compreensão do papel de cada um 
no processo de cuidado e articulação entre os serviços dos diferentes 
pontos de saúde (WHO, 2016). 

 Identificamos que a discussão sobre o tema é recente e inci-
piente em âmbito nacional, avaliamos a importância de realizar um 
estudo documental na legislação de saúde e documentos legais, a fim 
de identificar conceitos e ações que se assemelham à Transição do Cui-
dado na saúde. Os documentos foram selecionados de acordo com a 
delimitação deste estudo relacionados com a política de saúde especi-
ficados pela legislação do SUS, segurança do paciente, atenção básica, 
hospitalar e domiciliar.

 A Transição do Cuidado baseia-se no conceito de saúde am-
pliado, conforme o artigo 3º da Lei n. 8.080/1990, sendo os determi-
nantes e condicionantes as “questões não clínicas” consideradas pela 
OMS, essenciais para o planejamento e reconhecimento nas ações de 
Transição do Cuidado. Além de considerar a integração das ações assis-
tenciais e preventivas. Identificamos que o tema está em consonância 
com os princípios do Sistema Único de Saúde em relação à garantia 
do acesso, integralidade das ações, autonomia do/da usuário/usuária e 
direito à informação.

 No Ministério da Saúde, há nomenclaturas que se assemelham e 
se relacionam com as ações da Transição do Cuidado, identificando uma 
pluralidade de termos, como na Política Nacional de Atenção Hospitalar, 
Caderno de Atenção Domiciliar e a Portaria da Rede de Atenção à Saúde. 
Assim, podemos associar que os conceitos estão estritamente relacionados 
à integralidade da atenção à saúde, ao identificarem o reconhecimento das 
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necessidades dos/das usuários/usuárias da saúde, a comunicação entre os 
envolvidos, incluindo profissionais e usuários e a articulação desses servi-
ços de uma forma coordenada que garanta o cuidado integral em saúde.

 A RAS, conforme suas diretrizes de organização, apresenta-se 
como um terreno fértil para o cultivo da Transição do Cuidado na saú-
de. Tem como objetivo promover o acontecimento sistêmico de ações e 
serviços, com provisão de atenção integral, continua, integral, de qua-
lidade, responsável e humanizada. Apresenta em seus fundamentos os 
Processos de Substituição, as estratégias que se assemelham à Transi-
ção do Cuidado. Referem como “prestar a atenção certa, no lugar certo, 
com o custo certo e no tempo certo”. A substituição pode ocorrer nas 
dimensões da localização, das competências clínicas, da tecnologia e da 
clínica.  Apresentando como exemplo a mudança do local da atenção 
prestada do hospital para o domicílio (BRASIL, 2010).

 Assim, reiteramos a importância de compreender a Transição 
do Cuidado a partir da organização do SUS, considerando a complexi-
dade na articulação entre os diferentes pontos da RAS, sem desatender 
às dificuldades de acesso à saúde pela população e a lógica da saúde 
para um modelo de mercado, que busca enfraquecer seus princípios, 
organização e a sua garantia de acesso universal. 

 Destacamos a importância da construção e consolidação da 
RAS para a superação dos obstáculos conjunturais e estruturais que 
dificultam os avanços da política de saúde. Apesar dos desafios, identi-
ficamos a integralidade, em sua complexidade, como fonte para o for-
talecimento e reconhecimento de um sistema de saúde voltado para a 
produção do cuidado.

A Integralidade como caminho e produto para a Transição do 
Cuidado na saúde 

 Na busca da apreensão da Transição do Cuidado na saúde, per-
cebemos a integralidade intrínseca em todo o processo de conhecimen-
to. Associada à constituição da política de saúde brasileira e na garantia 
da saúde como direito, vincula-se à compreensão e reconhecimento da 
saúde na sua forma ampliada e, assim, na organização da atenção à saúde. 
Também está presente no cotidiano das práticas de trabalho de saúde, não 
somente como fim, mas como produtora de cuidado em saúde. Por isso, 
compreendemos neste estudo a integralidade como o caminho percorrido 
pela Transição do Cuidado e como sua finalidade, seu produto para con-
solidação da saúde como direito e potencialização do SUS.



- 126 -

 No SUS, a integralidade constitui um dos seus pilares de cons-
trução, fundamenta a atenção dos níveis de complexidade, a articulação 
das ações de prevenção, promoção e recuperação e a abordagem inte-
gral dos indivíduos e das famílias. Assim, o seu conceito é definido pela 
integração dos serviços por meio das redes assistenciais, necessários 
para a solução dos problemas de saúde da população. Então, associa-se 
também ao compromisso de garantir atenção às necessidades de saúde 
da população. Embora consensual, tem se mostrado de difícil realização 
(HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 2004).

 A integralidade como processo e produto da Transição do Cui-
dado pode ser apreendida conforme a reflexão de Xavier e Guimarães 
(2006, p. 144) sobre a essência da integralidade, “o ‘lugar’ onde a Inte-
gralidade é essencialmente Integralidade é o cuidado”. Por ser impro-
vável pensar na sua “materialização” sem que haja uma relação com 
o cuidado, ou seja, que haja um “cuidar” na relação entre profissional 
e usuário, na integração de saberes vários, seja na formulação de uma 
política ou sistema de saúde. 

 A partir dessa reflexão, compreendemos que a integralidade 
está associada com as demais categorias deste trabalho, desde a política 
de saúde, ao trabalho dos/as assistentes sociais, ao trabalho coletivo em 
saúde, a comunicação e formação em saúde. Pois a integralidade é o 
produto, ela é o próprio caminho, ela é o todo, é a produção do cuidado 
em saúde.

Serviço Social e política de saúde: irmanados na construção 
da Transição do Cuidado na saúde 

 No cenário de extrema desigualdade e injustiça social, preca-
riedade de políticas sociais, desmonte de direitos, restrições de recursos 
públicos, a pandemia desnuda as formas mais perversas da política neo-
liberal na precarização das condições de vida e trabalho das pessoas, 
que se manifesta no cotidiano de trabalho dos/as assistentes sociais, 
expressando as formas mais violentas de exploração e apropriação do 
capital sobre a vida das pessoas.

 Os impactos da pandemia repercutiram nas organizações dos 
serviços, interferiram no cotidiano de trabalho, no desenvolvimento das 
ações em saúde, e assim sendo expressos nas falas das assistentes so-
ciais no desenvolvimento da pesquisa: 
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A gente é saúde. Se a gente não puder trabalhar nessa pandemia, 
quem estará trabalhando? Infelizmente os ambulatórios fechados. 
Alguns serviços fechados estão prejudicando muito a saúde [...] 
(AS 3).

 
   Assim, destacamos a importância de refletir sobre o trabalho 

do/a assistente social no campo da saúde de forma crítica e propositiva 
sobre as demandas do Serviço Social e, com isso, elencar apontamentos 
que possam subsidiar as ações de Transição do Cuidado na saúde, a 
qual identificamos como estratégia para garantia da atenção integral à 
saúde diante desse cenário de pandemia versus retrocessos de direitos.

 A análise crítica da realidade concreta, em seu permanente 
movimento, a partir das definições ético-políticas e apropriação teó-
rico-metodológica, podem contribuir para a qualificação do exercício 
profissional. Bem como para iluminar a efetivação da Transição do 
Cuidado na saúde e desvelar sua intencionalidade, identificando arma-
dilhas, e analisar as contribuições do Serviço Social a fim de qualificar 
as ações. Para tanto, conforme Matos (2017) é essencial refletir cons-
tantemente sobre a inserção da profissão na área saúde e as influências 
dos determinantes sociais e históricos na compreensão da profissão na 
atualidade. 

 A referência das ações profissionais ao Projeto Ético-político 
do Serviço Social e ao Projeto da Reforma Sanitária possibilita a com-
preensão ao profissional se ele está de fato dando respostas qualificadas 
às necessidades apresentadas pelos usuários e se está em consonância 
com os princípios do SUS. Porém, a indagação que se coloca é: como 
os profissionais irão desenvolver suas ações na perspectiva de efetiva-
ção dos direitos sociais, em um contexto em que a política neoliberal 
intervém fortemente para o desmonte do SUS, reforçando um projeto 
de mercantilização da saúde com um conjunto de medidas restritivas e 
privatizantes, que exige dos/as assistentes sociais uma prática de cunho 
assistencial e emergencial, com o objetivo de ajustar os usuários aquilo 
que é imposto pelo sistema? 

 Identificamos como um desafio para o/a assistente social, ao 
participar da Transição do Cuidado na saúde, analisar de forma crí-
tica qual a intencionalidade da ação e se de fato está fundamentada 
nos princípios da saúde, atendendo às reais necessidades dos usuários. 
Reiteramos que a Transição do Cuidado atravessa a política de saúde 
envolvendo outras políticas sociais sendo acolhida pelo Serviço Social, 
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na perspectiva de Matos (2017), por ser uma profissão que dispõe de 
instrumentos e/ou saberes para atuar para além da área da saúde, tendo 
a competência de integrar as políticas necessárias para dar respostas à 
realidade.

 Diante disso, consideramos que as ações da Transição do Cui-
dado na saúde, por articular com vários sujeitos implicados no processo 
de produção da saúde e das redes de serviços e proteção dos/das usuá-
rios/usuárias, favorecem a problematização dessas realidades em um 
contexto de privação de direitos, a partir da apreensão de suas raízes e 
do significado dessas demandas, possibilitando dessa forma a constru-
ção coletiva de “novas” estratégias e de visibilidade às demandas da 
população que se apresentam nos espaços de saúde.

 As assistentes sociais referem a importância de reconhecer as 
necessidades e o contexto dos/as usuários/as dos serviços para planejar 
as ações, considerando a integralidade da saúde e a complexidade da 
Transição do Cuidado: 

[...] é uma coisa mais complexa e integral. Não é só encaminhar 
para a unidade de saúde. A gente tem que trabalhar com o todo da 
pessoa. Em casa como ela está inserida, qual é a rede dessa pessoa, 
e o que ela precisa melhorar a questão de saúde (AS 2).

 Conforme Nogueira e Mioto (2009) a ação cotidiana dos/das 
assistentes sociais têm papel fundamental na construção da integrali-
dade em saúde, pois a prática profissional tem como base o conceito 
ampliado de saúde. 

 Assim, reiterado por Mattos (2017) refere que o êxito no tra-
balho dos/as assistentes sociais depende da articulação de uma rede de 
serviços e de profissionais, dentro e fora do seu local de trabalho. O que 
apresenta como uma das particularidades do trabalho do/a assistente 
social na Transição do Cuidado, por estar implicitamente relacionada a 
continuidade do cuidado, expressa nas falas das assistentes socais: 

[...] nós como assistentes sociais somos por natureza quem faz as 
transições do cuidado nas equipes de alguma forma. Então eu acho 
que a nossa formação nos permite. Nós temos ferramentas para fa-
zer isso. Talvez onde nós estamos inseridos no momento tenha que 
ser feito uma sensibilização com as equipes sobre a transição do 
cuidado (AS 3).
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 Os dados coletados nos prontuários materializam a intervenção 
das assistentes sociais e assim reforçam ações associadas à dimensão 
ampliada do conceito de saúde, envolvendo as condições de vida e tra-
balho dos usuários, reconhecendo a importância de serem socializadas 
para os outros profissionais a realidade vivida pelos usuários.

 Nesse processo de construção do que seja a Transição do Cui-
dado na saúde a partir dos depoimentos das assistentes sociais sobre as 
próprias vivências e percepções identificamos a relação entre o conceito 
de Transição do Cuidado e o conceito ampliado em saúde. Há em suas 
falas a nitidez de que as ações e responsabilidades não são exclusivas 
de uma única profissão, mas dependem do trabalho coletivo em saúde, 
conforme a fala das assistentes socais: 

[...] porque a gente não faz a Transição do Cuidado sozinha. [...]  a 
gente trabalha em equipes, as equipes também têm que fazer esse 
processo. O Serviço Social tem possibilidade de disparar um Tran-
sição do Cuidado de qualidade” (AS 3).

 Ao refletir sobre a categoria trabalho coletivo em saúde, de 
acordo com Faria e Araújo (2010, p. 433) ao referirem Marx sobre a 
ideia de que o trabalho tem o poder de transformar o homem, referem 
que o trabalho em saúde “ao mesmo tempo que produz cuidado, produz 
cuidadores”. Essas produções de saúde são materializadas na fala das 
assistentes sociais ao se sentirem “tocadas” pelas ações da Transição 
do Cuidado como cuidadoras e pretenderem transformar a realidade na 
produção do cuidado: 

[...] o que tem de mais importante nisso é a gente conseguir de algu-
ma forma transformar aquela realidade, modificar de alguma forma. 
Então acho que esse é o nosso objetivo principal. O que nos faz 
investir nisso, estudar sobre isso e procurar entender melhor como 
que funciona [...]  (AS 1). 

 Nesse cenário da política de saúde as assistentes sociais identi-
ficam que existem desafios nos cotidianos de trabalho a serem tensiona-
dos e superados, afetados pela precarização do trabalho, principalmente 
porque essas experiências profissionais se dão em um contexto que re-
força a precarização da saúde pelo ideário neoliberal: 

[...] a potencialidade é a articulação da rede, mas a gente fica engo-
lida pela demanda
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[...] Acho que a gente está muito longe de ter uma transição de 
qualidade do cuidado. Tanto nós da saúde, quanto da assistência 
social. A rede como um todo. A Defensoria Pública. Os Conselhos 
Tutelares. Na realidade cada um enxerga só para si. Não desejam 
compartilhar esse cuidado (AS 6).

 Com isso reitera-se que a fragmentação, fenômeno da racio-
nalidade neoliberal, reforça a individualização manifestada na vida dos 
sujeitos, nas relações de trabalho, nas políticas públicas, nos serviços e 
na assistência em saúde. Assim intensifica a lógica em que cada serviço 
faz a sua parte sem interlocução entre as ações e preocupação com o 
todo.

 Como potencialidade para qualificar o trabalho em equipe em 
saúde e as ações de forma integrada nesta relação com os usuários, 
na perspectiva de favorecer a integralidade em seu sentido ampliado, 
identifica-se a comunicação, como fomento para o trabalho em equipe: 
“[...]  como a gente pode melhorar essa comunicação para que o próprio 
paciente tenha uma qualidade nessa transição e que a gente também 
seja efetivo” (AS 3). 

 Dessa forma, recorremos a Peduzzi (2007) ao compreender a 
importância em relação ao trabalho em equipe através do reconheci-
mento do trabalho do outro e das conexões entre as intervenções que 
irão requerer a comunicação entre os profissionais e destes com os/as 
usuários/usuárias. Assim implica na apreensão do conceito ampliado 
a saúde o que irá remeter a integralidade. Concluindo assim a ligação 
entre a comunicação e a integralidade na saúde.

 As assistentes sociais reconhecem a ausência dos espaços de 
formação e educação sobre a Transição do Cuidado, o qual associamos 
a esse modo da formação que incide nas ações em saúde. Assim, identi-
ficam a importância da problematização dos processos de trabalho para 
transformar as ações de saúde voltadas para a integralidade: “[...] A gente 
não conversa sobre isso no dia a dia. Acho que a gente tem muito que 
caminhar. Realmente não tem muita coisa escrita sobre isso (AS 7).”

 Portanto afirmamos a partir desse processo de investigação, da 
pesquisa teórica e das análises dos depoimentos e falas das assistentes 
sociais, que a Transição do Cuidado se confirma no encontro das/os 
trabalhadoras/os com os outros atores como usuários, famílias, outros 
profissionais, a rede e que por envolver estes atores em diferentes di-
mensões se configura como estratégia coletiva que produz troca, apren-
dizado, conhecimento, proximidade, confiança, vínculo, corresponsabi-
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lidades e integralidade. Essa estratégia coletiva, ao garantir um diálogo 
interprofissional, fomenta mudanças na produção da saúde numa pers-
pectiva de superação do modelo hegemônico de saúde médico-centrado 
podendo transformar a realidade em saúde de todos os atores envolvi-
dos, e da política em saúde como um todo.

Conclusão 
 Ao estudar sobre a Transição do Cuidado, indagamo-nos so-

bre quais caminhos seguir para que não sejamos capturados pela lógica 
neoliberal reforçada pelo modelo médico centrado em saúde, com uma 
frágil apreensão da saúde pelos seus determinantes e condicionantes 
sociais, econômicos, culturais e políticos priorizando procedimentos e 
técnicas. Assim, a Transição do Cuidado em saúde não pode ser pensa-
da de forma linear, ela parte da articulação dos profissionais e conexões 
entre os diversos serviços. Identificamos como principal estratégia a 
coordenação da comunicação entre os atores envolvidos e o reconhe-
cimento e autonomia dos/das usuários/usuárias. Considerando que na 
RAS a centralidade na coordenação da atenção e o cuidado está na aten-
ção primária em saúde, tendo como papel central nas ações da Transi-
ção do Cuidado. Na Transição do Cuidado, a continuidade do cuidado 
é fundamental para a integralidade, para superar o trabalho isolado, a 
fragmentação do cuidado e promover a articulação das ações em saúde. 

 Assim, ao trilhar o caminho da Transição do Cuidado para o 
fortalecimento da integralidade em saúde compreendemos que a inte-
gralidade está no próprio caminho.

 A Transição do Cuidado favorece o trabalho coletivo em saú-
de e pode contribuir no enfrentamento dos desafios da organização e 
gestão dos processos de trabalho e assim a criação de estratégias insti-
tucionais comprometidas com as necessidades dos usuários e direto em 
saúde. 

 Os/as assistentes sociais e demais profissionais são correspon-
sáveis pela produção do cuidado em saúde, por isso ao refletirem sobre 
o seu fazer profissional e a finalidade das suas ações na perspectiva da 
Transição do Cuidado terão mais condições de concretizar a integrali-
dade em saúde. Ressaltando a importância do caráter coletivo e respon-
sabilidade compartilhada das ações em saúde, a Transição do Cuidado 
favorece a superação da lógica de subordinação das demais profissões 
em saúde do modelo biomédico.
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 No horizonte da produção do cuidado na saúde são reafirmadas 
pelas assistentes sociais as seguintes dimensões: democratização das 
relações do trabalho coletivo em saúde, integração das equipes, práti-
ca comunicativa, formação em saúde no resgate da integralidade para 
reflexão da Transição do Cuidado comprometida com um modelo de 
saúde centrado nas necessidades e na autonomia dos/das usuários/usuá-
rias e, pautada no conceito ampliado em saúde para a transformação da 
realidade em saúde. Essa apreensão sobre a transformação da realidade 
foi concebida pelas assistentes sociais como a potencialidade da Transi-
ção do Cuidado, assim está intrínseco a transformação de um modelo de 
saúde comprometido com o direito à saúde e o fortalecimento do SUS.

 Para a fertilização do conceito da Transição do Cuidado ao en-
contrar solo fértil da RAS apostamos em estratégias voltadas para a 
formação dos profissionais e educação permanente para o compromis-
so profissional com a construção de práticas que promovam o cuidado 
integral em saúde e pesquisas que possam fortalecer a integralidade e 
a saúde como direito no âmbito do SUS. Com isso, consideramos que 
esta pesquisa não esgota a produção de conhecimento sobre o tema, 
mas sinaliza possíveis mediações que podem ser realizadas, diante de 
uma totalidade que está em constante movimento e transformação.
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CAPÍTULO 6

INTERFACES ENTRE PANDEMIA, 
GESTÃO EM SAÚDE E CRISE

Letícia Batista Silva1

Regimarina Soares Reis2

 Maria Isabel Barros Bellini3

Introdução 
Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) decretava a pandemia do Sars-Cov-2, novo coronavírus. Passa-
do um ano, vivenciamos no Brasil o momento mais crítico da pandemia. 

Conforme painel 4 de monitoramento desenvolvido pela Univer-
sidade Johns Hopkins, os cinco países com os maiores números de con-
taminados são os Estados Unidos da América (EUA), com 30.160.562 
de pessoas, seguido do Brasil (12.404.414 contaminados), Índia 
(11.908.910 contaminados), em quarto lugar está França (4.526.530 
contaminados) e em quinto a Rússia (4.460.348 contaminados). Quando 
se observa os números de mortalidade encontramos o seguinte quadro: 
548.089 mortos nos EUA, 307.112 mortos no Brasil, 200.862 mortos 
no México, 161.240 mortos na Índia e 126.775 mortos no Reino Unido.

No Brasil vivenciamos recordes de mortalidade diária – um au-
mento gradativo da letalidade – e um colapso nacional do sistema de 
saúde. Há filas para internação, seja para leitos de enfermaria ou de 
tratamento intensivo, em quase todos os estados. 

Conforme boletim5 do Observatório covid-19, em meados de 
março de 2021, o cenário era de 24 estados e o Distrito Federal com 

1 Assistente Social. Doutora em Serviço Social pela Uerj, Pesquisadora em Saúde Pública 
Associada da EPSJV-Fiocruz e professora adjunta da ESS/UFF-Niterói. E-mail: leticiabatis-
tas@gmail.com
2  Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva pela UFMA, Pesquisadora em Saúde Pública da 
EPSJV-Fiocruz. E-mail: regimarina.reis@gmail.com 
3 Assistente Social. Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PU-
CRS. Pesquisadora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da 
Saúde/RS E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br. 
4 Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Acesso em: 27 mar. 2021.
5 Boletim extraordinário publicado em 16 de março de 2021.
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taxas de ocupação de leitos de UTI covid-19 para adultos no Sistema 
Único de Saúde (SUS) iguais ou superiores a 80%. Em quinze desses 
estados foram encontradas taxas iguais ou superiores a 90% (Fiocruz, 
2021a).

Outra questão fundamental destacada pelo Observatório co-
vid-19, em boletim6 referente a 10 e 11 semanas epidemiológicas, é o 
rejuvenescimento da pandemia (FIOCRUZ, 2021b). O Observatório 
aponta que a covid-19 tem afetado, em incidência e mortalidade, faixas 
etárias mais jovens, de 30 a 59 anos. 

Os números e as características da pandemia no Brasil apon-
tam ineficiência na gestão da crise sanitária. Há uma incapacidade em 
atender as necessidades de saúde da população, de prestar os cuidados 
que a covid-19 demanda, em tempo oportuno. E nessa incapacidade 
residem muitas variáveis que se entrecruzam. Estas vão dos limites na 
cobertura dos serviços de saúde (lembrando que abertura de qualquer 
leito e especialmente de leitos de UTI exige não só uma estrutura física 
diferenciada, como também a alocação de profissionais de saúde espe-
cializados) até ao negacionismo do Governo Federal, expresso em uma 
não atuação para a efetivação de ações articuladas e em tempo oportuno 
no enfrentamento da covid-19.  

As estratégias de freio da pandemia são o distanciamento social 
e a vacinação, acompanhados de medidas de higiene (uso de água, sa-
bão e álcool a 70%) (OPAS/OMS, 2020).

No que se refere a vacinação, conforme dados da Our World in 
Data (2021), o Brasil imunizou7 8,01% de sua população. No mesmo 
período podemos observar que Israel vacinou 114,58%, os Emirados 
Árabes Unidos imunizaram 78,86% de sua população; e Reino Unido, 
47,62% e os EUA vacinaram 40,87%. Em nossa região, destacamos a 
imunização no Chile, com 50,33% da população vacinada. Ao olhar 
para esses países, o que os unifica é a utilização de um plano amplo e 
planejado de imunização.

Como sabido, sem vacina o único caminho para a contenção da 
pandemia é o distanciamento social. Somente com distanciamento so-
cial e com a diminuição de circulação de pessoas que é possível contro-
lar o contágio, o que significa uma ação direta no sentido de mitigar o 
número de contaminados e, por conseguinte, o número de internações 
e mortes.

6 Boletim extraordinário publicado em 26 de março de 2021.
7 Dados referentes a 26 de março de 2021.
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O enfrentamento efetivo da covid-19 no Brasil passa pela reali-
zação de muitas etapas complexas, simultâneas e coordenadas. Como 
assevera Guimarães (2020, p. 3580), o enfrentamento à covid-19 é 
complexo e atinge diferentes e complementares planos de intervenção: 
a abordagem clínica, o terreno epidemiológico e a vida em sociedade. 

Neste ensaio buscaremos tratar das interfaces entre pandemia, 
gestão em saúde e crise, destacando o fato de que a vida em sociedade 
no Brasil em tempos de pandemia é uma expressão do que já 
vivenciávamos antes da covid-19. 

GESTÃO EM SAÚDE NA PANDEMIA: incompetência ou 
projeto?

No campo da gestão em saúde pública há um grande consenso, 
que beira à obviedade: quanto mais a tomada de decisão for subsidia-
da pelas melhores evidências científicas disponíveis, maior a redução 
de incertezas, maior a efetividade da aplicação de recursos, melhor o 
desempenho do sistema de saúde, e maior a redução de iniquidades, 
favorecendo a transparência na tomada de decisão. 

A premissa acima citada se torna ainda mais apropriada quan-
do estamos diante de uma emergência sanitária como a pandemia por 
covid-19, que demanda respostas rápidas sustentadas por evidências 
científicas, a fim de minimizar o desequilíbrio entre o avanço expo-
nencial do vírus e a capacidade de resposta dos países. Entretanto, o 
componente científico, como insumo à tomada de decisão, não tem tido 
centralidade na resposta brasileira no enfrentamento da pandemia em 
curso, o que se reflete nas mais de 310 mil vidas perdidas, em sua maio-
ria evitáveis. 

Um grupo de pesquisa australiano, do Lowy Institute (2021), di-
vulgou estudo no qual foram analisados 98 países acerca do desempe-
nho no enfrentamento da pandemia por covid-19, de acordo com seis 
critérios: casos confirmados, mortes confirmadas, casos confirmados 
por milhão de pessoas, mortes confirmadas por milhão de pessoas, 
casos confirmados com proporção de testes e testes por mil pessoas. 
Foi calculada média ponderada dos indicadores, que se reflete em uma 
pontuação de 0 (pior desempenho) a 100 (melhor desempenho) sobre o 
quão bem ou mal os países administraram a pandemia nas 36 semanas 
que se seguiram ao centésimo caso confirmado de covid-19. A Nova 
Zelândia ocupa o primeiro lugar do ranking, com 94,4 pontos, e o Brasil 
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o último lugar, com 4,3 pontos, sendo considerado o pior país na gestão 
da pandemia.

Esse desempenho pífio na gestão da pandemia, que atenta contra 
o direito à vida e à saúde dos brasileiros, se concretizou mesmo o Brasil 
tendo como vantagem a existência de um sistema de saúde unificado, e 
estando organizado territorialmente pelo federalismo cooperativo com 
diversas instâncias de governança compartilhada em saúde. O que se 
observou foi que essas características não foram aproveitadas em fa-
vor da construção de um plano de contingência efetivo e de articulação 
nacional. Tem-se hoje o SUS em situação de colapso e até o momento 
não existe no Brasil uma resposta integrada entre os entes federativos e 
coordenada pela União. 

Com o esvaziamento da gestão federal, estados e municípios 
aderiram a medidas restritivas distintas e dissonantes. O colapso no sis-
tema de saúde do estado do Amazonas representa o ponto de viragem 
em que estados e municípios passam a protagonizar medidas dada a 
ausência de coordenação do Ministério da Saúde.   

Caso emblemático da desarmonia na definição das medidas de 
restrição, é a observação das mais variadas concepções do que são con-
siderados serviços essenciais e que deveriam permanecer em funciona-
mento durante as medidas quarentenárias para restringir a circulação 
de pessoas e evitar aglomerações nos estados e municípios. De modo 
geral, a organização das ações de distanciamento físico e suspensão de 
atividades não essenciais tem dependido do contexto loco regional e 
suas respectivas correlações de forças políticas, tornando amplamen-
te variável a implementação e o impacto (CEPEDISA, CONECTAS, 
2021).

Em geral, as ações sanitárias nos estados e municípios se confi-
guraram em medidas quarentenárias com diferentes graus de restrição. 
Em fevereiro de 2021 houve a implementação de lockdown no municí-
pio de Araraquara-SP, sendo esta a única cidade brasileira a ter realiza-
do essa medida restritiva. Com duração de dez dias, no lockdown houve 
funcionamento apenas de farmácias e unidades de saúde, além de ter 
havido fiscalização nas ruas para evitar mobilidade da população sem 
justificativa. Com a medida houve alteração da média móvel diária de 
novos casos de covid-19, que caiu de 189,57 para 108, uma redução de 
43,02%. Após o lockdown cidade já passou por 24 horas sem nenhum 
óbito registrado (ARARAQUARA, 2021).
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Por sua vez, no cenário nacional, a pior fase da pandemia ocorre 
justamente quando a evidência científica disponível já aponta os ca-
minhos possíveis. Já se sabe o que fazer para frear a pandemia, funda-
mentalmente: uso de máscaras em larga escala, distanciamento físico, 
medidas de higiene, testagem massiva, estruturação e organização dos 
serviços, vacinação, além de medidas de auxílio financeiro para garan-
tir as condições de existência e redução da mobilidade da população 
desempregada, com vínculos empregatícios precários e suporte à pe-
quenas e média empresas. Entretanto, as possibilidades apontadas pela 
ciência não têm encontrado vazão suficiente nas decisões institucionais 
relacionadas à gestão da covid-19 no Brasil. 

No que tange à organização dos serviços, ainda que a zona co-
mumente mais explícita e divulgada do enfrentamento da pandemia por 
covid-19 seja a da oferta de leitos clínicos e de UTI, a adequada gestão 
dessa emergência sanitária é mais complexa para se alcançar a redução 
de casos e da mortalidade. São necessárias ações integradas; territoria-
lizadas; pesquisa; vigilância para interromper a transmissão do vírus, 
identificar casos suspeitos, isolar sintomáticos; prestar atendimento 
aos pacientes; estabelecer mecanismos de abastecimento de insumos; 
minimizar o impacto social com parcerias multisetoriais; e realizar o 
monitoramento dos casos, óbitos, ocupação e instalação de leitos, su-
primento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), testes, respi-
radores, força de trabalho, logística e comunicação. Todavia, não foram 
garantidas pelas instâncias gestoras as condições materiais para que o 
SUS pudesse implementar plenamente essa cadeia de atividades funda-
mentais ao enfrentamento da Pandemia.

Ainda que historicamente subfinanciado e, mais recentemente, 
desfinanciado pela Emenda Constitucional 95 (Teto dos Gastos), o SUS 
cumpre fundamental papel no enfrentamento da crise sanitária instala-
da, uma vez que está ancorado na ideia da saúde como direito, e dado 
seu modelo de atenção e arquitetura organizacional, capaz de se capila-
rizar em todo o território nacional.

Reflexo dessa “não gestão” da pandemia é também a vulnera-
bilidade à qual estão expostos os trabalhadores da saúde. A pesquisa 
“Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no Contexto da 
covid-19”, realizada pela Fiocruz em todo o território nacional, apon-
ta cargas de trabalho extenuantes, sofrimento físico e mental, além de 
permanente medo da contaminação e morte, em contextos de gestão 
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em que se observa perdas dos direitos trabalhistas, terceirizações, de-
semprego, perda de renda, salários baixos, gastos extras com compras 
de EPIs, transporte alternativo e alimentação. Além disso, 43,2% dos 
profissionais de saúde referiram que não se sentem protegidos no traba-
lho de enfrentamento da covid-19, sendo o principal motivo, para 23% 
deles, relacionado à falta, à escassez e à inadequação do uso de EPIs 
(64% informaram a necessidade de improvisar equipamentos em algum 
momento) (FIOCRUZ, 2021c).

Desse modo, como se explica esse distanciamento entre o que se 
sabe (evidência científica) e o que se faz de fato, diante da gravidade da 
situação sanitária? 

Na literatura sobre Gestão de Políticas de Saúde Informadas por 
Evidências, essa lacuna entre o que se sabe e o que se coloca em prática 
é conhecida como know-do-gap. Nos polos que conformam essa lacuna 
nós temos dois atores estratégicos: os tomadores de decisão e os pes-
quisadores. O modo como esses atores se relacionam determina “se”, 
“quanto” e “como” as evidências serão incorporadas como insumo no 
processo decisório.

 A priori, pode-se pensar que essa relação é linear, na qual o 
tomador de decisão tem as perguntas, o pesquisador tem as repostas, e 
a “entrega” dessas evidências prontamente se converterá em melhores 
decisões acerca dos problemas de saúde pública.

 Entretanto, na gestão de políticas de saúde as decisões são mui-
to mais complexas do que isso, envolvem outros atores e influencia-
dores, determinam e são determinadas pela percepção e interesses de 
grupos diversos, dependem do arranjo do sistema de saúde, das neces-
sidades de saúde da sociedade, e dos projetos de governo. Então, são 
numerosos os fatores que concorrem na tomada de decisão. Não basta 
que a evidência científica esteja disponível e “pronta para consumo” pe-
los gestores e lideranças políticas para que ela de fato seja incorporada. 

A decisão de que o caminho representado pela ciência será refe-
rência na elaboração de políticas antecede a aplicação dos métodos de 
tradução do conhecimento científico para que as melhores evidências 
estejam “prontas para uso”, assim como é anterior à disponibilização 
das melhores plataformas para disseminação das evidências disponí-
veis. 

Se previamente está estabelecido por lideranças políticas estra-
tégicas que a ciência será negada, não há que se debater a Gestão de 
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Políticas de Saúde Informada por Evidências Científicas enquanto mé-
todo de gestão somente, isso seria um descolamento da realidade. Nesse 
caso, há que se debater/combater o projeto de sociedade que suporta 
esse tipo de posicionamento dos tomadores de decisão e, consequente-
mente, o projeto de governo que o sustenta.

Estudo desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Di-
reito Sanitário da Universidade de São Paulo (Cepedisa), em parceria 
com o Conectas Direitos Humanos (2021), aponta para a instituciona-
lização da propagação do novo coronavírus, especialmente por parte 
da gestão federal. Trata-se da verificação do empenho da União em re-
tomar a atividade econômica no país, mesmo que ao custo da violação 
do direito à vida e à saúde. Os dados do estudo tomam como referência 
3.049 normas federais e 4.427 normas estaduais relativas à covid-19 
publicadas no ano de 2020.

O referido estudo coletou normas federais e estaduais relativas 
à covid-19 com o intuito de avaliar o seu impacto sobre os direitos 
humanos. No âmbito federal, além da ausência do enfoque em direitos, 
foi verificada uma estratégia institucional de propagação do vírus, con-
duzida pelo governo brasileiro e liderada pela Presidência da República 
por meio de ações em três eixos: 

1. atos normativos da União, incluindo a edição de normas por au-
toridades e órgãos federais e vetos presidenciais; 2. atos de obstru-
ção às respostas dos governos estaduais e municipais à pandemia, 
e; 3. propaganda contra a saúde pública, aqui definida como o dis-
curso político que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e 
morais, além de notícias falsas e informações técnicas sem compro-
vação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades sa-
nitárias, enfraquecer a adesão popular às recomendações de saúde 
baseadas em evidências científicas, e promover o ativismo político 
contra as medidas de saúde pública necessárias para conter o avan-
ço da covid-19 (CEPEDISA, CONECTAS, 2021, p. 06). 

 Assim, nos parece equivocada a narrativa de que há incompe-
tência de gestão, quando se fala do caso brasileiro no enfrentamento da 
pandemia por covid-19. Há intenção e ações sistemáticas focadas na 
disseminação do vírus. 

Distribuição do “kit covid”, como tratamento precoce sem com-
provação científica, e os escandalosos desperdício de recursos públicos 
e exposição da população brasileira a riscos desnecessários que lhes são 
inerentes; desencorajamento ao uso de máscara pela população; promo-
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ção de aglomerações; inexistência de campanhas educativas sobre as 
medidas de higiene e distanciamento físico; inexistência de um plano 
de vacinação estável; recusa do governo federal à proposta da Pfizer 
sobre o recebimento do primeiro lote de vacinas em 20 de dezembro de 
2020; a rejeição de cerca de 20 mil kits de testes PCR da empresa LG 
International; atraso e redução do valor do auxílio emergencial à popu-
lações vulneráveis e, enfim, a negação ou minimização da pandemia 
são elementos concretos que evidenciam a escolha do caminho contrá-
rio às evidências científicas no que se refere à condução nacional do en-
frentamento da pandemia por covid-19 no Brasil (CONECTAS, 2021). 

A gestão federal, fundamental na coordenação do enfrentamento 
de uma pandemia, parece ter decidido pela imunidade coletiva (imu-
nidade de rebanho) ainda que seja conhecida a implicação ética desse 
caminho, que custará milhares de vidas.

A vacinação da população brasileira caminha a passos lentos, 
populações vulneráveis seguem desassistidas, a dualidade saúde versus 
economia segue como um falso debate que atrapalha o enfrentamento 
da pandemia, e medidas restritivas mais contundentes não tem sido im-
plementadas pelo custo político dos rebatimentos na população e em 
setores da sociedade aos quais não tem sido garantidas as condições 
de vida para a redução da circulação e suspensão de atividades. Diante 
do exposto, não se vislumbra uma saída para a situação atual que passe 
apenas pelo campo assistencial. A escolha da União em “não gerir” a 
pandemia está a linhada a um projeto político e de sociedade, portan-
to, a gestão da pandemia deve ser compreendida em um espectro mais 
amplo de funcionamento do capitalismo na contemporaneidade e das 
estruturas histórias que o sustentam.

Crise econômica e sanitária: conservando estruturas
A pandemia deixou explícitas as desigualdades próprias do modo 

de produção capitalista. A crise sanitária reforçou uma crise econômica 
que já estava em curso. Com isso queremos apontar que os números 
de contaminação e mortalidade por covid-19, assim como suas carac-
terísticas, no Brasil e no mundo, expressam uma crise sanitária, mas 
também reafirmam a crise cíclica do capital (MANDEL, 1982). Reafir-
mam-se também as respostas a essas crises, ou seja, o recrudescimento 
das condições sociais de reprodução de trabalhadores e trabalhadoras. 

As crises cíclicas do capital têm como contornos gerais a queda 
das taxas de lucro, assim como dos níveis de produtividade e consumo 
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o que produz flexibilização dos processos produtivos – dos mercados 
e da força de trabalho –, tendo como desfecho o desemprego estrutural 
e a hipertrofia da esfera financeira. (MANDEL, 1982; MÉSZÁROS, 
2002; HARVEY, 2002; ANTUNES, 2018). 

Há uma retórica, principalmente na grande mídia, de que todos 
perderam com a pandemia. Os fatos são mais complexos e multifaceta-
dos. Obviamente a pandemia afetou toda a humanidade, entretanto os 
sentidos desses reflexos não são os mesmos para todos.

Analisando os impactos da pandemia em 2020, o levantamento 
realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontou 
que foram perdidos cerca de 255 milhões de empregos em tempo in-
tegral em todo o mundo. O estudo destaca ainda que esse número é 
aproximadamente quatro vezes maior que o número de empregos perdi-
dos durante a crise financeira global de 2008-2009. Conforme OIT, 1,6 
bilhão de trabalhadores e trabalhadoras da economia informal (quase a 
metade da força de trabalho global) correm o risco de perder os meios 
de subsistência (ILO, 2021).

No mesmo contexto de pandemia, a Oxfam Brasil (2020) apon-
tou que o patrimônio dos 42 bilionários do Brasil cresceu com a pan-
demia, passando de US$ 123,1 bilhões para US$ 157,1 bilhões, dados 
referentes aos meses de março e julho de 2020. A mesma propensão foi 
observada em nível mundial, os 25 maiores bilionários do mundo au-
mentaram seu patrimônio em U$ 255 bilhões nos primeiros em três me-
ses de pandemia em 2020, de acordo com estudo realizado pela Oxfam 
Internacional (2020). Referindo-se aos tempos iniciais da pandemia, a 
Oxfam conclui que a fortuna dos bilionários do mundo contou com um 
incremento de 25%, em relação ao ano de 2019. Ou seja, o contexto da 
crise sanitária foi lucrativo para os mais ricos.

Sobre o Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), obtidos através da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua, e divulgados em 2021, revelaram que o desem-
prego no ano de 2020 atingiu 13,4 milhões de trabalhadores e traba-
lhadoras, um recorde. Em 2019, a chamada população ocupada era de 
93,4 milhões de pessoas no Brasil, em 2020 este número caiu para 86,1 
milhões de pessoas.

Retomando o perfil de incidência e mortalidade por covid-19 
no Brasil, destacamos o estudo realizado pelo Núcleo de Operações 
e Inteligência em Saúde (NOIS) da PUC-Rio (BATISTA et al., 2020) 
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intitulado “Análise socioeconômica da taxa de letalidade da covid-19 
no Brasil”, que nos mostra que a covid-19 não tem se comportado como 
em outros países. Os achados da pesquisa apontam que no Brasil a pro-
gressão da doença sofre grande influência de fatores socioeconômicos 
e que pessoas pretas e pardas morrem mais de covid-19 do que pessoas 
brancas. O estudo apontou que as chances de morte de uma pessoa preta 
ou parda não alfabetizada são 3,8 vezes maiores do que de uma branca 
com nível superior. Quando o estudo faz o cruzamento de faixas etárias, 
em todas, as pessoas pretas e pardas apresentam número maior de óbi-
tos em relação aos brancos.

Sobre a relação escolaridade, quando há a combinação das va-
riáveis raça-cor e escolaridade, os óbitos de pretos e pardos foram em 
maior proporção em todos os níveis de escolaridade se comparados aos 
brancos. O estudo aponta também que quanto maior a escolaridade, 
menor a letalidade da covid-19. 

Recordemo-nos que no Brasil 56,2% da população brasileira 
é negra. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua – 2019 (IBGE, 2020), 42,7% dos brasileiros se 
declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 
1,1% como amarelos ou indígenas. Pode-se dizer também que a maioria 
dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras são mulheres e homens 
negros.

Lembremo-nos também que, conforme o IBGE, o Brasil tem 
cerca de 17,5 milhões de pessoas vivem em domicílios do tipo aglo-
merado subnormal8, são 5.127.747 domicílios sem acesso ao direito 
ao trabalho digno, sem mínimas condições de moradia e vida. Nesses 
domicílios precários cerca de 70% das pessoas são negras. 

A resposta do Estado a esses trabalhadores e trabalhadoras9, no 
contexto da pior crise sanitária que já vivenciamos, é o pífio Auxílio 
Emergencial. O primeiro Auxílio Emergencial, instituído pela Lei n. 
13.982/2020, indicava o repasse de R$ 600,00 reais mensais, a prin-
cípio, destinados em três parcelas. Em setembro de 2020, o Governo 
Federal anunciou o pagamento de mais quatro parcelas de R$ 300,00 
reais, ainda no exercício de 2020. Chegamos a 2021, com indicações 
científicas desde novembro de 2020 de que haveria uma segunda onda 

8 Segundo IBGE, os aglomerados subnormais têm uma nomeação variada a depender da re-
gião do Brasil, dentre elas: favela, palafita, invasão, grota, comunidade, ressaca, vila e outros.
9 Trabalhadores e trabalhadoras informais ou de baixa renda, microempreendedores indivi-
duais e contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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da covid-19 nos primeiros meses de 2021. Mesmo esse sendo um cená-
rio já apontado, o Auxílio Emergencial 2021 foi aprovado somente em 
12 de março de 2021, através da Medida Provisória n. 1039/2021, e no 
valor de R$ 250,00 reais. 

Sobre o poder de compra desse valor, tomando como base os 
alimentos apenas, destacamos estudo do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2021), em levanta-
mento realizado em 17 (dezessete) capitais10,  o preço médio mais caro 
da cesta básica é o da cidade de São Paulo, de R$ 654,15. O menor valor é 
o da cidade de Aracaju, com R$ 450,84. De todas as formas e de todos 
os ângulos, o Auxílio Emergencial é incapaz de atender minimamente 
as necessidades sociais da população de trabalhadores e trabalhadoras. 

Com o exposto até aqui, reiteramos que a pandemia afeta a to-
dos, entretanto, o peso e os efeitos mais dramáticos são vivenciados 
pelos mais pobres. São os trabalhadores e trabalhadoras que arcam com 
os maiores ônus da crise e esse não é um processo natural ou inevitável, 
é uma construção social e histórica que tem sua lógica reafirmada na 
crise sanitária do causada pelo SARS-CoV-2. Encerramos a sessão com 
a análise síntese de Dowbor (2020, p 115), 

O vírus Corona é de índole democrática. Não tem preferências de 
classe. Mas nós não somos democráticos. Os privilegiados têm sem 
dúvida mais meios de se proteger, com trabalho em casa pelo com-
putador, com casa de campo, com amplos quartos que permitem 
evitar contatos diretos. Mas no conjunto a fragilização do sistema 
de saúde na massa da população agrava a vulnerabilidade do país 
como um todo. 

Conclusão
 A pandemia da covid-19 tem sido apontada como a maior crise 

sanitária e econômica de todos os tempos, com efeitos duradouros e 
ainda não suficientemente registrados. Além das perdas das vidas e das 
sequelas da doença, computa-se a perda de emprego e a deterioração 
das perspectivas de emprego com disparidades imensas nos diferentes 
segmentos da população.

 A ideia de que a pandemia é democrática pois atinge a todos se 
esvazia ao constatar a crueldade dos seus efeitos e as consequências de-
vastadoras especialmente para os pobres, para as populações indígenas 
e afrodescendentes e para a população com baixos níveis educativos.
10 São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória, Brasília, Belo Horizonte, 
Campo Grande, Goiânia, Curitiba, Fortaleza, Belém, Salvador, Recife, João Pessoa, Natal e 
Aracaju.
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Ainda que seja uma crise global, há evidentes diferenças no re-
conhecimento pelos governos das suas responsabilidades e das formas 
de organização e de enfrentamento. Governos identificaram os riscos, 
organizaram ações de controle, estabeleceram prioridades e protegeram 
a população.

  Na gestão da pandemia pelo governo federal brasileiro, obser-
va-se, desde o início, a minimização dos riscos, a negação das evidên-
cias e a opção pública por descumprir e debochar das orientações de 
proteção e controle do vírus. 

O produto desse tipo de gestão afeta principalmente e historica-
mente aos que estão mais expostos, ou seja, os trabalhadores e trabalha-
doras os quais pagam a conta com suas vidas. 
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CAPÍTULO 7

SAÚDE PÚBLICA: 
aproximações sobre discursividade e 

condições de produção de efeitos de sentido

Lívia Ramalho Arsego1

Maria Isabel Barros Bellini2

Introdução 
Qualquer debate se constrói e emerge em contexto material his-

tórico, e seus interlocutores dirigem intencionalidades em seus discur-
sos, em uma teia articulada de sentidos. Partindo-se dessa premissa, 
remetem a momentos específicos de análises, experiências, valorações, 
decisões, acúmulos e sínteses possíveis. Estabelecendo-se questiona-
mentos quanto a evidências de um “já dito”, em um esforço de desvelar 
os valores abarcados nos efeitos de sentido denotados pela materialida-
de linguística saúde pública, empreendeu-se este estudo, fundamentado 
no materialismo histórico, nas contribuições da Análise de Discurso em 
Pêcheux e nas potencialidades da práxis ético-política fundamentadas 
na identificação aos projetos profissional e societário referenciadas no 
Código  de Ética do Serviço Social, relembrando-se a necessidade de 
constante postura indagativa, sob risco de dissociações entre a afirma-
ção da ética profissional e a direcionalidade da ação.

Nesse caminho, o discurso e os processos de significação apre-
sentam-se como construção material, histórica e ideológica, articulan-
do-se como campo de prática concreta. Desse modo, sobre a mesma 
base linguística, são produzidos discursos que engedram efeitos de sen-
tido diferentes, conforme a posição em que se encontra o enunciador 
nas relações materiais de produção capitalista, intrinsecamente contra-
ditórias e em permanente disputa. Nessa configuração antagônica de 
1 Assistente social, doutora em Serviço Social – PUC-RS, mestre em Ciência Política (PP-
GPOL-UFRGS), trabalhadora da saúde no Grupo Hospitalar Conceição-RS.
2 Assistente Social. Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PU-
CRS. Pesquisadora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da 
Saúde/RS E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br.
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formação social, o discurso produz efeitos ideológicos e funções so-
ciais, concebendo-se que esses sentidos não são imanentes à materiali-
dade da língua, mas produzidos pela discursividade, na qual intervém 
outros discursos, opacidades e funcionalidades.

Para desvelar as possibilidades de significações e desacomoda-
ções, buscou-se, nesse estudo, adentrar especificidades das condições 
de produção, parte da exterioridade linguística, que lhe fornecem implí-
citos para denotação de sentidos, compreendendo-as em sentido amplo, 
como contexto sócio-histórico e ideológico. Essa incursão perpassa por 
diferentes dimensões da vida social, que produzem e são reproduzidas/
transformadas por discursos e, portanto, compreendem práticas sociais 
em determinadas condições históricas. 

A abordagem discursiva em Pêcheux (1990, 2007, 2014, 2014a) 
afirma a construção material e histórica do discurso, e suas heterogenei-
dades, as suas capacidades interventivas objetivas e a compreensão do 
funcionamento discursivo de reformulação constante da ideologia da 
classe dominante, a qual apresenta a absorção de movimentos de resis-
tências e oposições3, permitindo compreender dinâmicas de efeitos de 
sentidos construídos na materialidade social, ainda que se evidenciem 
limitações epistemológicas4. Nesse ponto, faz-se necessária a afirma-
ção das potencialidades da ética marxiana, fundamentadas na ontologia 
do ser social e expressas como possiblidades de atuação profissional e 
de projeto societário radicalmente voltado à superação da conformação 
social capitalista, como forma de permitir um processo de desvelamen-
to que se volte a questionamentos de evidências e pré-construídos, em 
um trabalho de mediações orientado por fundamentos éticos de caráter 
humano-genéricos.
3  É salientada a indissociabilidade de reprodução/transformação discursiva, para a qual acen-
tua as possibilidades de contraidentificação presentes nos processos polissêmicos, a provocar 
fissuras, deslocamentos, contradiscursividades, como potencialidade do que denomina como 
transformação social.
4 Em que pesem essas reconsiderações na trajetória de Pêcheux, ressaltando movimentos 
contraditórios e espaços de atuação do sujeito, a relação direta estabelecida entre valores, 
ideologia e interesses de classe, parte de recorte restritivo da luta de classes a originar a 
própria concepção de sujeito, incidindo diretamente na incapacidade de desenvolver a sua ter-
ceira modalidade de subjetivação denominada desidentificação, ou seja, não há possibilidades 
de valorações que não sejam decorrentes e limitadas à ordem e visão de mundo capitalista. 
Pêcheux explicita essa circularidade (2014a [1984]), entretanto, não supera seus princípios 
fundantes. Assim, as concebidas modalidades de subjetivações desenvolvidas pressupõem a 
decorrência direta dos valores das ideologias de classe, e, ainda, da própria concepção de 
ser humano, não abrindo possibilidades a valorações humano-genéricas, aproximando-se à 
dinâmica da cotidianidade. A superação dessa circularidade epistemológica é visualizada por 
meio da reflexão ética marxiana (ARSEGO, 2017).
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Para consecução do percurso em estudo, faz-se referência a no-
ções conceituais e contextos históricos de concepções de saúde, de for-
ma política estatal, de direitos humanos e fundamentais, de políticas 
públicas, de democracia e de controle social. Consideram-se, portanto, 
as relações entre o ser humano e saúde/doença, a construção do Estado 
e do direito à saúde e sua constituição enquanto política pública brasi-
leira, visando a atender aos direitos fundamentais inscritos na Consti-
tuição Federal de 1988, bem como a institucionalização de produção de 
cuidados em saúde e sua consecução pelos trabalhadores da área.

Saúde pública: elementos de condições sócio-históricas
Iniciando-se pelos estudos de Rosen (1994), esses evidenciam 

preocupações com a saúde desde a Antiguidade, relacionados com a 
configuração da vida comunitária social, a partir de vestígios de infraes-
truturas que atestam hábitos de higiene, ainda que permeados por cren-
ças religiosas e explicações sobrenaturais, ou atribuídas à desarmonia 
entre ser humano e ambiente. As prioridades de enfrentamento foram 
variáveis, e “de sua inter-relação se originou a Saúde Pública como a 
conhecemos hoje” (ROSEN, 1994, p. 31).

O exercício da medicina na Grécia Antiga, por exemplo, era ofí-
cio itinerante e identificado a pessoas consideradas também filósofos 
naturais. Entretanto, em comunidades maiores, estabeleceu-se nomea-
ção de médicos municipais, por meio da oferta de salário anual. Essa 
prática generalizou-se por toda a região de dominação grega e atendia 
a todos da comunidade. Acerca de serviços públicos estruturais, foi 
incrementado no período romano, com grandes obras de engenharia 
sanitária, assim como de sua administração e controle. Nesse contex-
to greco-romano, criou-se um serviço público, nomeando-se médicos 
assalariados para cada província e, também, o ensino. A assistência à 
saúde observava outras práticas, como atendimentos privados e a vin-
culação a famílias. A organização e concepção de hospital5 remontam 
ao legado romano, ainda que os gregos mantivessem espaços como sa-
las de cirurgias ou consultórios individuais. A administração dos vários 
serviços de saúde, durante a Roma Imperial, foi organizada enquanto 
sistema administrativo público, mantido mesmo após seu declínio.

5   O equipamento hospitalar foi um incremento de enfermarias ou casas de convalescença 
para escravos, e foi organizado em paralelo aos hospitais militares em áreas estratégicas. As 
instituições direcionadas a civis eram financiadas tanto por fundos públicos como por inicia-
tivas voluntárias, sob influência do cristianismo e por razões humanitárias (ROSEN, 1994).
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Acerca das concepções de saúde e doença, percebiam-se como 
decorrentes da relação entre ser humano e natureza e, também, na coe-
xistência de explicações sobrenaturais. Entretanto, a retomada de expli-
cações mágicas e religiosas dos problemas de saúde ganhou mais força 
após a desintegração do mundo greco-romano e o início da Idade Média 
(500 a 1500 d.C.), em especial no Ocidente, focalizadas em âmbito in-
dividual. Contudo, a preocupação acerca da saúde pública, reaparece 
após o fenômeno da urbanização acelerada, em um cenário de imundí-
cie, de alta aglomeração humana e de animais, de dificuldades de abas-
tecimento de água e de alimento em condições mínimas de consumo e 
da ocorrência de pestes alarmantes. Conforme Rosen (1994), ações de 
proteção tornaram-se prioridade das autoridades públicas e, também, da 
Igreja, visto que a necessidade do enfrentamento de problemas de saú-
de, gerados pela aglomeração nas cidades medievais, e já em processo 
de ampliação mercantil, demanda esforços para a organização do sa-
neamento, de obras de infraestrutura e de práticas de higiene. Nesse pe-
ríodo, mesmo que permeado por crenças religiosas, há o incremento da 
percepção causal associada a condições ambientais e estruturais coleti-
vas, bem como de condutas assistenciais. Agregaram-se conhecimentos 
para o desenvolvimento de teorias epidemiológicas, de educação em 
saúde e de higiene pessoal. Entretanto, é a partir do período Moderno 
que se aprimora o conhecimento científico sobre a saúde pública.

Segundo Mascaro (2013), o Período Moderno estabeleceu-se 
como transição, no qual se conformaram mudanças socioeconômicas 
e políticas, que consolidam o sistema capitalista e o poder político es-
tatal na configuração atual. O estabelecimento da unificação de poder 
político nos Estados processa-se na fragmentação das relações feudais, 
em um circuito intenso de trocas de mercadorias, na noção de riqueza 
que transcende a terra e compreende também o dinheiro, no desenvol-
vimento de indústrias, na emersão de uma classe burguesa e do proleta-
riado assalariado. O poder econômico figura ainda entrelaçado ao poder 
político, este absolutista, respaldando privilégios estamentais e de es-
treita vinculação com a Igreja. Nessa transição, alteram-se as relações 
de produção com o sistema de trabalho assalariado e da centralização 
do Estado, considerando-se “o germe da forma política atual” (MAS-
CARO, 2013, p. 56).

Impulsionados pelo fortalecimento de seu poder, os soberanos 
procederam a capturas de terras. A maior mobilidade comercial ge-
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rou impactos na organização das cidades, na circulação de pessoas e, 
também, no surgimento de novas doenças e epidemias. Esse processo 
impactou na aceleração no desenvolvimento científico, em geral e na 
saúde, ainda que a organização local da assistência permanecesse vin-
culada à cidade e semelhante à medieval. Entretanto, a direção da admi-
nistração da saúde, enquanto política pública, tornou-se explicitamente 
uma atribuição do governo nacional central, marcada por interesses 
econômicos e políticos. Assim, a saúde do povo ingressou na agenda 
política, dada a solidificação da força de trabalho como mercadoria e 
fator de produção na Era Industrial, passando a ser “elemento essen-
cial na geração da riqueza nacional, qualquer perda na produtividade 
de trabalho, decorrente de enfermidade ou morte, tornava-se um pro-
blema econômico” (ROSEN, 1994, p. 95). Nessa medida, delineia-se a 
concepção de política nacional de saúde6, implicando responsabilidades 
do Estado em criar condições de promoção de saúde, de prevenção de 
adoecimentos e agravos e de promover assistência, além de aprofunda-
mento nas questões de doenças e mortalidade ocupacionais. 

Movimentos de contestação dessa relação entre Estado absolu-
tista e sociedade, entretanto, aprofundam-se imersos no estofo ilumi-
nista e das revoluções burguesas. A contestação e insatisfação da bur-
guesia, que necessitava de garantias para a reprodução das relações de 
produção, instigados pelos ideais iluministas,impulsionaram discussões 
como: da limitação do poder, da racionalidade dos estatutos jurídicos,  
a economia, dos direitos do homem, do governo, da representação e 
de poder constituinte.  Os conflitos e a revolução, liderados pela classe 
burguesa, desafiaram o Absolutismo e esse ruiu, com a simbólica queda 
da Bastilha. A passagem do Estado absoluto para o Estado constitucio-
nal, ou, nos termos da tipologia weberiana, à forma especificamente 
moderna de dominação legal com quadro administrativo burocrático, 
configura-se como solidificação do nexo estrutural entre o capitalismo 
e a forma política estatal plena, específico e indissociável, na qual há 
separação entre as instâncias econômica e política (MASCARO, 2013). 
Nesse caminho, adentra-se na consolidação político-jurídica da ordem 
burguesa, na qual se destaca a constituição de saúde enquanto direito 
humano – indissociável da manutenção da sociedade capitalista e, ao 
mesmo tempo, das lutas contra a degradação da vida – bem como da 

6 Considerada a saúde da nação enquanto um objeto do cuidado do governo, aos seus domi-
nados o soberano ordenava, por meio de leis e medidas administrativas, o que era permitido 
ou não fazer, sendo que “a ideia de ‘polícia’ é um conceito-chave para o entendimento de 
problemas de saúde e doença” (ROSEN, 1994, p. 100) nesse contexto. 
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sua consecução em serviços estatais, figurando o locus burocrático da 
prática profissional do cuidado em saúde (BARROCO et al., 2012).

A configuração de uma instância apartada dos burgueses e dos 
proletários, como elemento terceiro nessa dinâmica é o Estado sobre 
todos, uma forma política estatal específica e necessária do capitalismo. 
Nessa sociabilidade, os indivíduos ou grupos são considerados como 
objeto de troca, não em suas características singulares, e sim como pe-
ças em igualdade, ou seja, a forma jurídica, correlata à forma estatal, 
tem em seu núcleo central o sujeito de direito, atrelado à vontade autô-
noma e à igualdade formal no contrato. Desse modo, as relações sociais 
estabelecem-se articuladas por meio do direito, constituídas e operadas 
pelo Estado, visando a permitir, também, condições de reprodução de 
valores e crenças na legalidade, mantendo-se uma legitimidade à ordem 
capitalista, junto a materialidades ideológicas (MASCARO, 2013). 

O Estado, na perspectiva de abrangência de instituições políticas 
e sociais, opera com a capacidade de constituição social, por meio de 
objetivações de práticas ideológicas7 a partir de sua forma, abarcando 
valores e concepções como: participação política, coesão em torno da 
ideia de nação, exaltação da cidadania, entre outros, que também pas-
sam a conformá-lo, em movimento dialético. Na relação entre constitui-
ção e repressão, atua na constrição e regulação das lutas de classes por 
meio das próprias limitações jurídicas ou de aparelhos repressivos, de 
forma que os trabalhadores passam a direcionar esforços para formular 
reivindicaçõespara o enfrentamento das iniquidades e infâmias produ-
zidas pelo capitalismo.

É nessa conformação que se inscreve o tema dos direitos humanos 
(DH) e fundamentais sociais, no qual se localiza a saúde, como ineren-
te às específicas formas política estatal e jurídica e, ao mesmo tempo, 
como decorrente de reivindicações de enfrentamento dos problemas so-
ciais. Remete-se, então, ao 

[...]  fundamento ontológico dos DH na sociedade capitalista: eles 
são inseparáveis da propriedade privada dos meios de produção, 
da exploração do trabalho, da dominação de classe e das formas 
jurídicas e políticas que sustentam a sociedade burguesa: o direito e 
o Estado (BARROCO et al., 2012, p. 63-64). 

Entretanto, o reconhecimento das limitações dos direitos huma-
nos “não deve levar à sua negação absoluta: entendidos como conquis-

7 Dessa forma, no processo de “desconstituição das subjetividades coletivas antigas está tam-
bém a construção do arcabouço ideológico de [sua] sustentação” (MASCARO, 2013 p. 78).
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tas dos trabalhadores e grupos sociais discriminados, os DH podem ser 
tratados como estratégias de resistência” (BARROCO et a., 2012, p. 
66), remetendo-se a diferentes níveis de emancipação social e política.

Figurando simultaneamente em agendas políticas antagônicas, 
esse movimento pode ser ilustrado pelo processo de aprovação da De-
claração Universal de Direitos Humanos, em 1948, pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). A vivência mundial da brutalidade das 
guerras e do desprezo aos direitos humanos incentivou movimentos in-
ternacionais de países e da sociedade organizada na retomada da pauta 
dos DH. A Declaração de 1948 apresentou-se como uma nova fase do 
constitucionalismo, na qual se incluíam direitos econômicos, sociais e 
culturais, com o mesmo valor dos direitos civis e políticos individuais, 
alargando as atribuições do Estado8. Essa proeminência maior do papel 
do Estado teve em suas bases o contexto pós-guerra marcado pelo mi-
lagre econômico da era fordista, caracterizado pelo entrelaçamento do 
capital a um empreendedorismo de Estado com estratégia keynesiana, 
centralizando elementos de bem-estar social (MASCARO, 2013).

No Brasil, a incorporação dos direitos fundamentais9 nas consti-
tuições foi lenta e, também, marcada por lutas sociais. Acerca do direito 
à saúde, até a Carta de 1988, nenhuma havia se referido explicitamente 
como fundamental à sociedade10 (DALLARI, 1995). Já na Constituição 
de 1988, considerando-se, ainda que residuais e já em crises, as con-
formações da era do fordismo e keynesianismo no contexto político e 
social mundial, agregadas ao processo de redemocratização do Estado 
brasileiro e da presença ativa de movimentos sociais, é inscrita a saúde 
como direito de todos e dever do Estado.

Além disso, a própria concepção de saúde estava em disputa, 
para sua inserção na Constituição Federal. Durante o processo da Re-
volução Industrial, duas correntes buscaram conceituar a saúde, de um 
8  Enquanto construção histórica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos obteve re-
conhecimento internacional importante, ainda assim, também pode ser percebida mais como 
uma expressão de “um conjunto de aspirações em vez de uma realidade prontamente alcan-
çável” (HUNT, 2009, p. 206), contemplando mais obrigações morais do que mecanismos 
concretos de imposição à soberania da forma jurídica dos estados, considerando-se que a 
transposição para a esfera de direito constitucional e infraconstitucional realizam-se conforme 
processo particular de desenvolvimento social de cada país.
9  Para aprofundar a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, ver: SARLET, 
Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Ed., 2007.
10 Os outros textos constitucionais se limitaram a atribuir ao Estado a competência de plane-
jar sistemas de saúde nacionais, enfocando a proteção e a defesa da saúde, voltados à manu-
tenção da força de trabalho (DALLARI, 1995).
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lado a defesa de que a saúde era dependente de variáveis como meio 
ambiente, trabalho, alimentação e moradia; de outro, a definição restrita 
de saúde como ausência de doenças, tendo em vista a descoberta de 
germes causadores de doença e o desenvolvimento de remédios e tra-
tamentos específicos. O contexto político e econômico favoreceu, por 
considerável período, a última conceituação (DALLARI, 1995). Após 
a Segunda Guerra, entretanto, a situação reconfigurou-se. A ONU, jun-
to ao processo de fomento da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, incentivou a criação de órgãos dedicados a garantir alguns 
desses direitos considerados essenciais aos homens. À Organização 
Mundial da Saúde (OMS) coube a defesa do direito à saúde, concei-
tuando-a como bem-estar físico, mental e social, somadas à construção 
da convicção de que o Estado é responsável para atender as aspira-
ções individuais e cumprir sua finalidade. Podendo, este enunciado, ser 
considerado como ampliação conceitual, mantém-se e é cada vez mais 
detalhado, visto que qualquer redução resultaria em deformação de 
grande impacto social (MARTINI; SZINVELSKI, 2015, p. 18). Nessa 
contraditória conformação da forma jurídica, as lutas de classes, cons-
tritas às reinvindicações nessa dimensão, exerceram (e exercem) pres-
são no sentido de alargar suas configurações e proceder o processo de 
constitucionalização do direito à saúde e de suas expectativas norma-
tivas, incluindo-se a redefinição das funções do Estado brasileiro para 
com as políticas públicas.

A Constituição de 1988 tornou-se popular como expressão de 
conquistas, vinculando-se a realização da saúde a um conjunto de po-
líticas sócio-econômicas e ao acesso aos serviços. Considerando-se 
como árduo o caminho percorrido na história humana para a construção 
de garantias fundamentais e sociais da vida em sociedade, a particular 
história brasileira, ainda que mais recente, não enfrentou menos dispu-
tas. A afirmação da saúde enquanto direito universal tem sua trajetória 
conjunta à afirmação da democracia e de ampliação de espaços de par-
ticipação da população brasileira. Durante processo de abertura políti-
ca, como forma de controlar enfrentamentos, ampliou-se os espaços de 
manifestação, realizando concessões político-econômicas. Essas ações, 
que visavam à legitimidade e à estabilidade do regime, possibilitaram 
algumas brechas na burocracia estatal, espaços políticos rapidamente 
ocupados por atores sociais envolvidos na trajetória de movimentos 
sociais e conselhos comunitários. Além dessa frente, a visibilidade de 
entidades civis organizadas cresceu, de forma que as negociações go-
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vernamentais evidenciaram a necessidade de ampliar os fóruns (ESCO-
REL et al., 2005). 

O movimento da Reforma Sanitária tornou-se, gradualmente, 
uma força política que agregou diversas propostas contrárias ao regi-
me, abrangendo a democratização do sistema, a participação popular, 
a universalização dos serviços e a defesa do caráter público do sistema 
de saúde. Durante a década de 80, ocorreu o agravamento da tensão 
social, com a crise financeira e da Previdência Social, encerrando-se 
o período militar em cenário conflituoso: uma crise econômica e, ao 
mesmo tempo, uma organização da sociedade civil sem precedentes 
(CORTES, 2002). Nesse processo observou-se a busca de reformulação 
da estrutura do sistema de saúde, incluindo-se a redefinição de marcos 
conceituais e princípios orientadores da política pública. Nesse sentido, 
são construídas novas definições e significados, como as concepções de 
Seguridade Social, da integralidade da atenção, do direito a ter direitos, 
da adequação às necessidades sociais e do exercício do controle so-
cial do controle social (PASCHE, 2003). Em um acumulado de experi-
mentações de novas práticas, sobretudo na atenção básica, da presença 
de lideranças do movimento sanitário em posições políticas-chave nas 
instituições de saúde no país e da convocação, em 1986, da 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde, sinalizaram-se mudanças no papel político 
dos movimentos sociais, do controle social e da concepção do direito à 
saúde. Nessa Conferência, a população civil organizada é chamada pela 
primeira vez a participar das discussões com suas representações e, nes-
se espaço político, foi aprovada a criação de um sistema único de saúde, 
com novo arcabouço institucional e independente da previdência, que 
iria influenciar a nova Constituição do país11.

A constituição do Sistema Único de Saúde (SUS) inscreveu-se 
em meio a uma agenda neoliberal internacional de questionamento das 
funções sociais do Estado, processo que transpassou (e ainda transpas-
sa) a consecução das ações em saúde e a disputa direito-mercadoria. No 
contexto internacional, desde a década de 1970, o regime de acumula-
ção e regulação do fordismo começou a sinalizar esgotamento, desa-
11 Conforme Fleury (2009, p.744), “Estas mudanças se refletiram a partir do forte engaja-
mento dos movimentos sociais em luta pela democratização do país e a centralidade assu-
mida pela Assembleia Nacional Constituinte, em 1977-78, como arena pública privilegiada 
de enfrentamento de projetos em disputa por uma nova institucionalidade. Nesse contexto, 
as opções pelo fortalecimento das políticas públicas e construção das bases de um Estado 
do Bem-estar Social foram vistas como prioritárias, unificando as demandas dos setores mais 
progressistas. A construção de um projeto de reforma sanitária foi parte das lutas de resistência 
à ditadura e ao seu modelo de privatização dos serviços de saúde da Previdência Social e pela 
construção de um Estado democrático social. 
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trelando-se de regulações e manutenções sociais de salário e consumo, 
significando um constrangimento às políticas do tipo keynesianas12, 
evidenciando-se, desse modo, que a inscrição constitucional e infra-
constitucional do direito não garante, em si, a atuação do poder público, 
que se movimenta e atua nesse cenário internacional (PASCHE, 2003; 
MASCARO, 2013).

Assim, as lutas sociais direcionadas a exigir a atuação do Estado 
de acordo ao texto constitucional, remete, na história brasileira, à indis-
sociabilidade entre a afirmação do caráter político da saúde pública, da 
democracia13 e do processo de organização, e posterior institucionaliza-
ção, do controle social. Em que pese, como mencionado, a característi-
ca da democracia da sociabilidade capitalista de limitação das lutas aos 
espaços previstos nos termos políticos e jurídicos, de maneira a talhar 
possibilidades de extravasamento aos contornos estatais.

É nesse contexto que se inscreveram (e se inscrevem) 
reivindicações direcionadas a níveis de emancipação social e política 
e que encontram, um dos espaços de visibilidade, os mecanismos de 
controle social14, reconhecidos e institucionalizados no campo das po-
líticas públicas. Nessa perspectiva de exercício da cidadania que se 
apresentam, na literatura e nos efeitos de sentido15 no tecido social, per-
meados como concepções de participação social nas decisões públicas, 
de responsividade e de accountability16. E, como construção social, ao 
mesmo tempo em que o Estado constringe, também é conformado pela 
forma jurídica e pela atuação dos movimentos sociais, considerando-se 
que a luta de classes perpassa suas instituições. 
12  Para maior aprofundamento, ver: MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma políti-
ca. São Paulo: Boitempo, 2013.
13 Acerca da democracia, costuma-se identificar “o qualitativo de democrático ao campo 
político” quando a forma estatal “tenha por núcleos o plano eleitoral e o plano da constituição 
e da garantia da subjetividade jurídica” (MASCARO, 2013, p. 85). Em que pese capitalismo 
e democracia não serem fenômenos conexos, pois podem existir independentes e associados a 
outras formas econômicas ou políticas, a democracia é a mais típica, considerando a “multipli-
cidade de agentes individualizados em concorrência, no capitalismo, impede um nível muito 
elevado de enfeixamento e de concentração de poderes políticos” (idem). A vontade democrá-
tica dessa multiplicidade, entretanto, é balizada pela forma jurídica atrelada à forma política.
14 A concepção de controle social foi ressignificada ao longo do tempo, sendo definida de di-
versas formas e objetivos. Um pouco da trajetória de significações é apresentada por: ALVA-
REZ, Marcos César. Controle social: notas em torno de uma noção polêmica. Rev. São Paulo 
em Perspectiva, 18(1): p. 168-176, 2004.
15 Segundo Menezes, “o sentido de controle social inscrito na Constituição é o da participa-
ção da população na elaboração, implementação e fiscalização das políticas sociais” (MENE-
ZES, 2012, p. 259).
16 Para maior aprofundamento, ver: FILGUEIRAS, Fernando. Além da Transparência: ac-
countability e a política da publicidade. Rev. Lua Nova, n. 84, São Paulo, 2011, p. 65-94.
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Em relação, ainda, às significações de democracia e participa-
ção, concerne retomar as contribuições de Barroco (2011, et al.,; 2012) 
referentes às diferencialidades de sentidos sob os quais esses princí-
pios/dispositivos integram as dimensões valorativas e prático-operati-
vas no Código de Ética (CE) profissional. Enquanto dimensão prática, 
e considerando níveis de emancipação, tem como “eixo a defesa e a 
universalização dos direitos sociais e de mecanismos democráticos de 
regulação social” (idem), para o qual os fundamentos éticos lhe confe-
rem mediações valorativas em direcionalidade essencialmente distinta 
do liberalismo. Ao inscrever a emancipação humana como valor huma-
no-genérico central, indicando sua finalidade, o CE relaciona o valor 
da liberdade como afirmação das capacidades humanas e negação da 
exploração e dominação, ao qual relaciona a democracia como valor e 
forma política de garantia dos demais valores e da vigência dos direitos 
sociais, referindo-se “à socialização da participação política e da rique-
za socialmente produzida” (BARROCO et al., 2012, p. 59), a formas 
de autogestão e à negação do autoritarismo, concepção que supõe a 
ultrapassagem da formalidade burguesa.

Na compreensão dessas reflexões necessárias, segue-se para o 
campo da viabilização dos direitos, em especial a saúde, espaço de in-
serção profissional e de ação estatal. Adentrando as formas de consecu-
ção do direito, concebe-se o papel ativo do Estado em ofertar e, além 
disso, garantir o acesso à população. Os objetivos assumidos no texto 
constitucional conferem caráter finalístico, promotor, interventivo e 
promocional às ações do Estado (MARTINI, 2015). O estudo acerca da 
conversão do direito positivo em ação, pelo Estado, remete ao campo 
das políticas públicas17, por meio da materialização de instituições po-
líticas e sociais em aparelhos burocráticos estatais, que compreendem 
estruturas de governo e de administração, ou de forma ampliada, como 
instituições sociais, que envolve diversos atores nas diferentes arenas 
políticas e contextos que atravessam a burocracia.

Grande parte das políticas públicas são formuladas e implemen-
tadas por meio das instituições estatais, mas não somente. Consideram-
-se como protagonistas, aqui, todos os atores, incluindo-se privados ou 

17 De forma sintética, compreende-se o temo política pública como ação pública intencional 
(MULLER; SUREL, 2004), e seu estudo permite compreender a relação entre sociedade e 
Estado. Conforme Duebel (2003), o Estado e suas instituições operam por meio de agentes 
públicos (a partir de representações ou quadro administrativo), que perseguem metas que 
não são exclusivamente respostas a demandas sociais, e ainda, configuram organizações e 
ações que estruturam e influenciam diversos processos. As políticas públicas, portanto, como 
normativas e programas de ações, representam a realização (ou não) concreta de decisões. 
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outras organizações sociais, que, em conjunto com o Estado, aplicam 
políticas para resolução de problemas públicos, incluindo-se participa-
ção nas múltiplas arenas decisórias no processo de conformação das 
políticas18. Na esfera política do campo da saúde, à multiplicidade de 
atore, somam-se trabalhadores, associações de profissionais e do tercei-
ro setor e usuários de serviços de saúde, ainda que sob a preponderância 
estatal. 

Esse processo de ampliação de espaços deliberativos plurais de 
deliberação, no entanto, foi favorecido por um projeto de gestão em 
sentido oposto. Após a crise econômica no período de 1970 a 80, a 
partir da década de 90 torna-se visível uma reestruturação política e 
organizacional nos países da América Latina, em um conjunto de ações 
que visavam à desregulamentação e à privatização de serviços públi-
cos para atingir a eficiência, sob a chamada nova gestão pública. É, a 
partir intrínseca busca de credibilidade19, que foi possível verificar a 
inclusão de novos atores na arena decisória, de forma institucionalizada 
(SOUZA, 2006; GARCIA, 2010). Legitimando-se espaços participati-
vos, reduzir-se-ia o risco das incertezas dos ciclos eleitorais, bem como 
traria a experiência técnica às decisões. Desse modo, os movimentos 
sociais legitimaram-se no espaço político, o que demonstra, ao mesmo 
tempo, a permeabilidade  da burocracia estatal aos diversos interesses 
de classes, grupos ou indivíduos, incluindo-se nessa conformação, a 
participação de entidades privadas e esfera pública não estatal, pres-
tadores de serviço não estatais com poder político na agenda, tanto na 
arena política da saúde como na prestação de serviços. 

Considerando-se o exposto, a respeito dos processos contraditó-
rios e conflituosos da constituição da forma política estatal do capita-
lismo, sua correlação à forma jurídica, do processo de reconhecimento 
acerca de direitos humanos e fundamentais – centrado na forma sujeito 
de direito – e a institucionalização no campo do direito constitucio-
nal brasileiro do direito à saúde (em concepção ampliada), permite-se 
compreender o campo da saúde pública como dinâmico e de relações 
políticas de disputas assimétricas. 

18 Conforme Muller e Surel (2004), considerando-se os espaços de construção para além 
de um conjunto de ações e estratégias organizacionais, a política pública é “fazer política”, 
ou seja, corresponde a uma combinação de regulação política e legitimação na sociedade, 
sendo um elemento de participação política que interage com as tradicionais, como o voto e 
a militância. 
19 A credibilidade, entendida como existência de regras claras em contraposição à discricio-
nariedade dos decisores públicos e burocratas, que poderia levar à inconsistência e a um alto 
custo de negociação, incluem-se instituições independentes no jogo político (SOUZA, 2006).
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Outras lutas e desafios somam-se ao tema quando abordados os 
processos de consecução das políticas públicas, ou seja, a materialidade 
da norma e o campo das instituições burocráticas estatais, da atuação de 
seus agentes e de suas permeabilidades às lutas sociais. A forma política 
estatal, no processo de constituição das bases da crença na legitimidade, 
exerce a dominação legal-racional por meio do quadro administrativo 
burocrático, designado a garantir a dominação e atuando, a partir da 
forma de administração burocrática, para manutenção do Estado – e de 
si próprio20. Considerando-se o Estado como agente prioritário na pro-
moção das políticas públicas, a burocracia estatal compreende as ins-
tituições de governo e de administração, em seu sentido jurídico, ma-
terializados em aparelhos e com atribuições e competências legais. As 
instituições de governo relacionam-se às estruturas investidas de maior 
poder decisório, e as de administração aos órgãos que se desdobram em 
atividades do exercício da administração pública, como os equipamen-
tos de consecução da política pública, hierarquicamente subordinados 
aos primeiros. A burocracia estatal, vinculada em essência à formação 
do Estado, age pela sua continuidade e manutenção, ainda que os agen-
tes apresentem graus variados de lucidez ou ações contraditórias. 

Configurada nessa interação, a burocracia guarda relativa auto-
nomia como meio de manutenção do poder, não sofrendo totalmente 
influências ou capturas da sociedade. Entretanto, as suas reelaborações 
constantes e dos próprios contornos do Estado permitem perceber uma 
materialidade distinta de uma racionalidade pura e objetiva. E, exata-
mente pela forma estatal - e sua burocracia - exsurgir de materialidade, 
como construção social e histórica, atravessada por disputas de interes-
ses e lutas de classes, que foi possível delinear seus limites, reivindicar 
proteções aos arbítrios e o reconhecimento de direitos fundamentais 
sociais com expectativa de segurança jurídica (MASCARO, 2013). No 
sentido de proteção às iniquidades que o próprio sistema produz, o Es-
tado racional-legal com aparato burocrático torna-se socialmente dese-
jável, nas dimensões em que embasa a defesa da legalidade na atuação 
do Estado e dos seus agentes na vida social, como uma das formas de 
20 Em sua aplicabilidade universal, racional e normativa/legal, desenvolve-se junto às formas 
associativas modernas em todas as áreas (empresas, partidos, fundações, igrejas, Estado etc.), 
de maneira que o desenvolvimento dessas pode ser considerado como “a célula germinativa 
do moderno Estado ocidental” (WEBER, 2015, p. 146), estendendo-se para além da estrutura 
dos aparatos formais vinculados à forma política estatal. Dessa forma, ao mesmo tempo em 
que o capitalismo requer a administração burocrática, fornece-lhe bases econômicas para sua 
existência mais racional, entretanto, não isentos de conflitos, disfunções ou de espaços de 
resistências (ARSEGO, 2017).
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viabilização dos direitos e de níveis de emancipação social e política. O 
reconhecimento formal de direitos e garantias torna-se expectativa de 
segurança jurídica e de ação em sua conformidade21. Evidentemente, sua 
materialidade por meio das políticas públicas não é isenta de obstácu-
los, de disputas, de distintas modelagens de organização e gestão, além 
da evidência de suas limitações na ordem burguesa. Entretanto, abordar 
o tema da saúde pública é percebê-lo enquanto construção social que 
perpassa todas as dimensões da vida social, em processos de dominação 
e resistências a regressões, possibilitando traçar potencialidades no 
direcionamento a formas de emancipação.

A partir desse delineamento, faz-se ainda mais um apontamento 
que ratifica a densidade dos efeitos de sentido possíveis, destacando-se 
o papel dos agentes públicos, em especial os trabalhadores da saúde 
pública. Como cidadãos brasileiros, têm seu direito à saúde inscrito na 
constituição e em legislações específicas, resultado de lutas sociais, nas 
quais muitos foram protagonistas na busca pela sua efetivação enquanto 
dever do Estado. Na qualidade de trabalhadores, no modo de produção 
capitalista de produção, estão inseridos na relação de exploração ca-
pital-trabalho (e Estado), que se estende às várias dimensões da vida 
social, e na luta por condições concretas de trabalho frente às diversas 
formas de precarização, além das especificidades do trabalho constante 
com o sofrimento do outro. Enquanto agentes do aparato burocrático 
estatal dos serviços de saúde, é-lhes exigida a prestação de serviços 
resolutivos e eficientes, observância de hierarquias – mas também de 
autonomia profissional – para prestar a assistência ao direito à saúde 
dessa mesma sociedade da qual faz parte e, ainda, em um contexto de 
constante questionamento das funções interventivas do Estado e de 
enxugamento da máquina pública. Essas são algumas dimensões que 
podem ser consideradas como intervenientes nas redes de sentidos arti-
culadas a materialidade linguística saúde pública.

Conclusão 
Para percorrer elementos das condições de produção dos discur-

sos, que estabelecem relações de força no estabelecimento dos dife-
21 Nesse contexto que se desenvolveram os princípios da Administração Pública, dispostos 
na Constituição Federal de 1988 como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência (BRASIL, 1988, Art. 37). A esses cinco princípios, somam-se outros decorren-
tes de elaborações e contribuições jurisprudenciais e doutrinárias, podendo ser considerados 
constitucionais por referência implícita, como, por exemplo, a preponderância do interesse 
público sobre o particular, a razoabilidade e a segurança jurídica (MEDAUAR, 2012).
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rentes efeitos de sentido que podem ser denotados na enunciação de 
saúde pública, junto às circunstâncias da enunciação, considerou-se um 
conjunto de processos históricos e noções conceituais. Enquanto tema 
de preocupação social, emerge como problemática dos agrupamentos 
humanos, mais especificamente relacionadas ao fenômeno da urbaniza-
ção, demandando a organização de sistemas e infraestruturas sanitárias 
públicas. A passagem gradual das explicações mágicas e religiosas da 
saúde/doença para a racionalidade científica desenhou-se em cenário de 
transformações profundas na organização econômica e política, como 
a industrialização, o desenvolvimento do modo de produção capitalista 
e a centralização de poder em estados-nação. A saúde pública, nesse 
contexto, tornou-se interesse do governo relacionando-se à manutenção 
da força de trabalho e de expansão de riqueza nacional.

Na conformação da forma estatal específica do capitalismo, que 
assume sua configuração plena e atual com as revoluções liberais bur-
guesas, deriva também sua forma jurídica, na qual se inscrevem os di-
reitos humanos e, posteriormente, o direito à saúde na qualidade de 
fundamental social. Nesse processo de afirmação de direitos, correlata 
à afirmação de liberdades políticas individuais burguesas de limitação 
de poder soberano e necessário à relação universal de trocas mercantis, 
consolida-se a sociabilidade jurídica, nucleada no sujeito de direitos. 
Essa concepção jurídica de mundo, apoiada na razão do direito abstra-
to, permite o desenvolvimento e manutenção da crença na legalidade e 
na legitimidade da dominação legal-racional, estendendo-se a todas as 
dimensões da vida social, lastreada na forma-mercadoria.

Dessa forma, a saúde pública enquanto direito fundamental hu-
mano inscreve-se na história mediante lutas para a limitação do poder 
do Estado, de modo que se consolida no próprio processo capitalista que 
explora o trabalho como mercadoria (e a vida) da classe trabalhadora, 
e torna-se bandeira de luta desta. Nesse sentido, disputas no campo da 
proteção jurídica contra as iniquidades produzidas pelo próprio sistema, 
ainda que cientes de campo limitado para as transformações radicais, 
são formas de pressões de classes e grupos que se direcionam a pos-
sibilitar graus de emancipação política e social. Ainda que constritos, 
os espaços de participação democrática demonstram-se como meios de 
viabilização do alargamento das competências legais do estado e do 
funcionamento da burocracia estatal, atravessados pelas lutas sociais, 
em que pese o arrefecimento histórico dessas.
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No Brasil, a trajetória do reconhecimento do direito fundamental 
social à saúde, a ampliação de sua concepção e a indissociabilidade de 
determinantes sociais, também se apresenta por meio de resistências 
sociais. Nesse processo, ressalta-se o papel importante de distintos mo-
vimentos sociais e do controle social, em contexto de redemocratização 
política, para a constitucionalização da saúde enquanto bem público e 
dever do Estado de Direito. Acerca da resposta do Estado, para a obser-
vância e a garantia do acesso ao direito, é prioritariamente realizada por 
meio das políticas públicas, campo de distintos interesses de atores na 
arena política, bem como pelas contradições que permeiam as lógicas 
de direito e de mercado, de público e privado. Em contexto internacio-
nal de esgotamento do regime fordista e de atuação estatal keynesiano, 
o Brasil afirmou constitucionalmente a atuação estatal em momento 
mundial de questionamento de sua função social, em que o neolibe-
ralismo, a partir da década de 1980, já se manifestava como modo de 
regulação de uma nova fase do capitalismo, reestruturando-se como re-
gime de acumulação focado no capital financeiro.

Assim, o campo dos direitos humanos, originados no liberalis-
mo e ressignificados como resistência às formas de dominação da vida, 
compreende a luta pela afirmação do direito e da sua conversão em 
ação estatal, marcada pelo questionamento neoliberal e por iniciativas 
diversas de desmonte. Considerando-se a permeabilidade das institui-
ções burocráticas aos diversos interesses sociais, emaranhadas no te-
cido social de lutas, possibilitam tanto a negação como a absorção de 
reivindicações jurídicas no sentido de proteção social. A constituciona-
lização de princípios para a Administração Pública, embasadas em um 
horizonte de Estado racional e de formulações doutrinais na área do 
direito, são evocados como norte para a ação e dever do Estado e geram 
expectativa de segurança jurídica. Entretanto, nesse campo de disputas 
jurídicas, os movimentos são constantes, e sua fundamentação em ba-
ses capitalistas evidencia a preponderância dos núcleos necessários aos 
interesses do capital.

Desse modo, o enunciado saúde pública, quando interpretado 
por um viés discursivo materialista, pode produzir diferentes efeitos 
de sentido conforme a formação discursiva na qual eles são produzi-
dos, como, por exemplo, a noção conceitual ampliada de saúde huma-
na, para além da ausência de doenças e em correlação a determinantes 
sociais, como função material de preservação da vida e como produção 
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de cuidado por meio de atos de saúde, individuais e coletivos. Na qua-
lidade de remeter à objetividade de funções, outros sentidos podem ser 
abarcados, como: econômicos, dado a manutenção da força de trabalho, 
o controle sanitário e também a sua própria característica de mercadoria 
corrente; políticos, a serviço da identidade nacional, barganha de distin-
tos grupos das arenas políticas e da própria forma estatal, haja vista re-
lação  material com a sociedade; administrativo-burocráticos, enquanto 
estrutura de serviços de consecução de políticas públicas, tanto pelo 
aparato estatal como na sua hibridez que abarca demais  instituições so-
ciais; e jurídico-ideológicos, de bem-estar, de direito, de cidadania e de 
concentração de reivindicações jurídicas no âmbito da luta de classes, 
legalmente delimitadas. 

As tensões presentes no tecido das redes de sentido permitem 
perceber as condições contraditórias de sua produção, processos para-
frásticos e polissêmicos. Em um contexto de conformação de práticas 
gerenciais sob o neoliberalismo, de agravamento das condições sociais 
e de proteção ao trabalho, salienta-se a importância dos deslocamentos 
associados às significações de saúde, que estabeleçam a relação com 
as pautas dos direitos fundamentais sociais, às lutas dos trabalhadores 
da saúde para obtenção do apoio social às ações que, por outro lado, 
resultaram em maior capilarização do capital nos aparatos públicos. 
Ao mesmo tempo, afirma-se a importância dos processos de questio-
namentos que permitiram ressignificações e rearticulação das redes de 
sentido, reconhecendo níveis de emancipação política e social, reiteran-
do-as como parte, relevante, de um projeto compromissado para com 
a emancipação humana, para o qual se reconhecem as potencialidades 
da práxis ético-política em bases marxianas, em consonância ao Projeto 
Ético-político do Serviço Social.
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CAPÍTULO 8 

CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE E 
PANDEMIA DA COVID-19: 

o direito à Saúde Pública na corda bamba

Suzane Pessoa Aires1

Hamida Assunção Pinheiro2

Introdução

O cenário brasileiro hoje, em termos de políticas sociais, tem 
estado rodeado de ameaças e conflitos que têm como principal objeti-
vo a desconstrução de direitos sociais básicos que foram conquistados 
em momentos nos quais os processos democráticos estavam em alta no 
Brasil. Nos últimos cinco anos temos vivenciado mais intensamente um 
conjunto de medidas que vêm sendo tomadas como forma de restringir 
e mesmo retirar da população o acesso a diversas políticas sociais.

Com a ascendência cada vez mais evidente da extrema direita 
no Brasil, vemos os direitos sociais sendo desmanchados ao passo que 
o sistema de produção capitalista se fortalece, favorecendo uma classe 
minoritária, composta por aqueles que possuem alto poder aquisitivo, e 
acentuando ainda mais a desigualdade social característica já tão mar-
cante do nosso país.

O direito à saúde pública, considerado uma conquista democrá-
tica, encontra-se ameaçado de várias formas. O avanço da frente neo-
liberal3 e o seu fortalecimento no país tem colocado a saúde diante de 
1 Bacharela em Serviço Social. Mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia 
pela Universidade Federal do Amazonas. E-mail: suzanepessoa@gmail.com.
2 Professora da Graduação em Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Dou-
tora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Líder do Grupo de Pesquisa 
Estudos de Sustentabilidade, Trabalho e Direitos na Amazônia (ESTRADAS). E-mail: hami-
da.assuncao@gmail.com; hamida@UFAM.edu.br.
3 Conforme Paulani (2006), o discurso neoliberal no Brasil começou a se afirmar e a fincar 
raízes nas eleições presidenciais de 1989. Desde a eleição, Collor passou a defender a necessi-
dade de reduzir o tamanho do Estado, privatizar empresas estatais, controlar gastos públicos, 
abrir a economia etc. Assim, o avanço neoliberal iniciou no governo de Fernando Collor 
(1990-1992), atravessando o de Itamar Franco (1993-1995) e as duas gestões de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002) e chegando a Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma 
Rousseff (2011 a 2016). Vale mencionar que mesmo nos governos petistas a influência neo-
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uma série de ataques que visam o seu total desmanche como política 
democrática de acesso universal. A Emenda Constitucional n. 95/2016 
entra nesse cenário como uma das principais vilãs, congelando por 20 
anos os gastos públicos sociais. 

O ataque à saúde pública é uma das muitas medidas de con-
trarreformas do Estado que vêm acontecendo a, aproximadamente, 30 
anos em solo brasileiro. Manter os direitos sociais e a democracia nos 
tempos atuais tem sido muito desafiante, na verdade, a luta deveria ser 
em busca da expansão dos direitos, mas diante dos avanços do projeto 
neoliberal e a consequente regressão de direitos, urge a defesa pela ma-
nutenção do que ainda se tem em termos de políticas sociais.

Na política de saúde, o controle social é um dos principais me-
canismos de defesa do Sistema Único de Saúde. A partir da participa-
ção e organização social torna-se possível uma busca mais articulada e 
fortalecida pela manutenção de direitos e sua ampliação. No entanto, é 
também importante lembrar que a própria participação social vem sen-
do ameaçada e vários grupos e organizações sociais têm sido criminali-
zados, caracterizando mais um obstáculo para a efetivação de direitos.

Este artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica da po-
lítica de saúde em face do cenário atual de pandemia da covid-19. Tra-
ta-se de uma revisão da literatura, estruturada em duas seções, além da 
introdução e da conclusão. Na primeira seção a discussão gira em torno 
da importância do controle social para efetivação do direito à saúde pú-
blica. Na segunda seção, o intuito é refletir as principais consequências 
do avanço do neoliberalismo para o sucateamento e desmonte da saúde 
pública brasileira.

Controle social e SUS: da participação social à efetivação do 
direito à saúde

A política de saúde, em meio a tantas outras políticas, tem sido 
construída a partir da organização da sociedade civil na busca por uma 
saúde pública de qualidade oferecida pelo Estado e capaz de alcançar 
todos os cidadãos com equidade. Partimos aqui do Movimento de Re-

liberal se fez marcante, o que possibilitou a privatização, descentralização e focalização/se-
letividade das políticas sociais. Além disso, segundo Montaño e Duriguetto (2011), o projeto 
neoliberal constitui a atual estratégia hegemônica de reestruturação geral do capital –  em face 
da crise, do avanço tecnocientífico e das lutas de classes que se desenvolvem no pós-1970, e 
que se desdobra basicamente em três frentes: a ofensiva contra o trabalho (atingindo as leis 
e os direitos trabalhistas e as lutas sindicais e da esquerda) e as chamadas “reestruturação 
produtiva” e “(contra)reforma do Estado” (p. 193).
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forma Sanitária que, a partir da segunda metade da década de 1970, 
com a abertura política do regime ditatorial4, se organiza na luta pela 
saúde pública, conforme destaca Paim (2009):

[...] foi organizado um movimento social, composto por seguimen-
tos populares, estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde, 
que propôs a Reforma Sanitária e a implantação do SUS. Institui-
ções acadêmicas e sociedades científicas, como a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (CEBES) e a Associação Brasileira de Pós-Gra-
duação em Saúde Coletiva (ABRASCO), entidades comunitárias, 
profissionais e sindicais, constituíram um movimento social na se-
gunda metade da década de 1970, defendendo a democratização da 
saúde e a reestruturação do sistema de serviços. Trata-se do movi-
mento da RSB [Reforma Sanitária Brasileira], também conhecido 
como movimento sanitário ou movimento pela democratização da 
saúde (p. 39-40).

A partir de 1985, com o fim do regime militar e o engajamento e 
organização da sociedade articulada em diversos momentos com vários 
grupos populares5 e com o Movimento de Reforma Sanitária, temos o 
início da redemocratização do país. Nessa conjuntura, se torna possível 
a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, um momento his-
tórico na democracia brasileira. O relatório final da VIII Conferência 
serviu de base para o capítulo que trata da saúde em nossa Constituição 
que afirma, em seu artigo 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido median-
te medidas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1988).

Reconhecer a saúde enquanto direito significa entender que ela 
vai além da condição patológica associada ao seu significado durante 
tanto tempo. Significa compreendê-la enquanto resultado dos diversos 
fatores que rodeiam a realidade social da vida cotidiana de cada cida-

4 A partir de 1974, com a posse do general Ernesto Geisel, é iniciado um lento processo 
de retorno à democracia, com o que se chamou de abertura política. No período de 1974-
1985, mesmo em regime militar, voltam aos poucos os direitos civis e políticos (CARVALHO, 
2015).
5 Referimo-nos, por exemplo, aos momentos como o Protesto contra a Censura, em 1968 
(REIMÃO, 2014), ao Movimento Grevista, em 1978 (ABRAMO, 1999), ao Movimento Di-
retas Já, em 1985 (NERY, 2010), os quais se configuram em grandes marcos no processo de 
redemocratização do Brasil.
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dão. No contexto brasileiro, esse reconhecimento só chegou com a pro-
mulgação da Constituição de 1988. Em 1990 temos a Lei n. 8.080/90, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços corresponden-
tes, e a Lei n. 8.142/90 que, por sua vez, dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transfe-
rências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Participar socialmente é um dos caminhos efetivos para o exer-
cício e concretização da democracia. Ao participar a sociedade compar-
tilha o poder, descentralizando-o da classe dominante. Estar envolvida 
nos processos decisórios do Estado é uma oportunidade de proporcio-
nar aos cidadãos um melhor acesso aos serviços sociais prestados, bem 
como à melhoria desses. Para se ter acesso aos bens e serviços social-
mente criados (pela classe trabalhadora) é fundamental que a sociedade 
se organize e busque ocupar o lugar que lhe cabe, qual seja, participan-
do ativamente e compartilhando do poder de decisão, como principal 
interessada nos assuntos da coletividade.

Com todos os impedimentos que se apresentam à sociedade bra-
sileira na forma de desigualdades sociais e econômicas, é um desafio 
imenso concretizar a participação de forma efetiva. Além disso, não 
podemos esquecer que a sociedade civil é uma arena da luta de classes 
(COUTINHO, 2000) e, nessa arena, são expostos diversos interesses 
que podem ou não buscar favorecer a classe trabalhadora. Por isso, para 
Lucas (1985):

A participação é como se fosse um pedal de embreagem embuti-
do na engrenagem do Estado, que permanecerá efetiva enquanto 
o poder for usado corretamente, mas que começará a soltar-se se o 
governo parecer estar ultrapassando seus limites, e começará a de-
sengatar se ele envolver-se em ações inconstitucionais (p. 113-114).

O contexto atual do Brasil exige cada vez mais um posiciona-
mento firme da sociedade, uma vez que não é de interesse do governo 
esse envolvimento social, de forma que presenciamos a cada dia a pre-
carização dos serviços e a tomada de decisões que visam beneficiar os 
interesses do capital. Nesse cenário, o Estado busca responder aos inte-
resses da população apenas na medida suficiente para a manutenção da 
ordem vigente, ou seja, da ordem capitalista. Por isso é importante que 
a sociedade se empodere dos seus direitos. Para Gohn (2011):
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[...] o empoderamento de grupos e indivíduos via capacitação po-
lítica e organizacional leva ao resgate/crescimento da autoestima 
e à construção da identidade, assim como ao acesso a oportuni-
dades de emprego e geração de renda, itens de grande relevância 
em uma conjuntura de desemprego. O empoderamento torna mais 
fácil, também, o acesso aos serviços públicos, devido à difusão de 
informações que gera (p. 61).

A participação social cumpre um papel educativo para com a 
sociedade, atuando no processo de socialização das informações, bem 
como na construção do conhecimento e no desenvolvimento de um sen-
so crítico e participativo. Ela é tão necessária nos dias de hoje quanto o 
era algumas décadas atrás, quando a população em peso foi às ruas lutar 
pelo seu direito de participação, pelo direito de exercer a democracia, 
de ter voz e ser ouvida.

No presente momento, a participação social não pode passar 
despercebida, o Brasil vive um estágio em que a democracia parece 
caminhar para trás, diante de uma sociedade quase sem forças para rea-
gir frente às decisões que são tomadas por aqueles que deveriam ser 
representantes do povo. Segundo Carvalho (2015):

Na falta de representação respeitável e respeitada, o fortalecimento 
da república e da democracia fica dependendo sobretudo do envol-
vimento dos cidadãos. À primeira vista, esse envolvimento tem se 
limitado cada vez mais ao exercício do voto para a constituição 
da representação. Ora, o voto é reconhecidamente um mecanismo 
participativo necessário, mas insuficiente, como se tem observado 
em quase todos os sistemas de representação existentes no mundo 
(p. 247).

Na área da saúde, temos um arcabouço legal redigido de forma 
democrática, com uma política de saúde juridicamente voltada para a 
universalização, o atendimento integral e equitativo e a participação da 
comunidade. Essa participação toma forma através do controle social, 
sendo este um mecanismo pelo qual a sociedade civil irá adentrar os 
espaços políticos do Estado na tentativa de controlar suas ações para 
que estas atendam aos interesses do povo, às demandas coletivas e não 
a interesses restritos à burguesia. Para Machado (2013):

O controle social constitui-se como estratégia e instrumento de in-
tervenção, o qual contribui para o fortalecimento da gestão demo-
crática do Estado. A depender da correlação de forças existentes, 
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poderá fortalecer os interesses das classes dominantes ou das clas-
ses subalternas. Por isso há que se ter presente que os espaços onde 
o controle social se materializa são permeados por contradições, 
dada a natureza dos sujeitos que o compõe, bem como os interesses 
que estão em pauta (p. 193).

O controle social na saúde representa o envolvimento da socie-
dade nos processos de elaboração, implementação e fiscalização de pro-
gramas e projetos relacionados à política de saúde, assim como a luta 
em defesa do próprio SUS que vem sendo desmontado e ameaçado de 
tal forma que comprova uma administração antidemocrática e com ten-
dências fascistas vigente no país (MENDES; CARNUT, 2020).

Na saúde, o controle social vem sendo implementado principal-
mente através das conferências de saúde e dos conselhos gestores. Sa-
bemos que a política pública de saúde brasileira seguiu um caminho 
traçado pela organização de vários segmentos da sociedade na luta pela 
sua universalização e sua incorporação à Constituição Federal como 
direito de todos e dever do Estado. Este foi um feito inédito na história 
da saúde no Brasil. Sobre os conselhos, Bravo (2006) indica que:

Os conselhos foram concebidos como um dos mecanismos de de-
mocratização do poder na perspectiva de estabelecer novas bases 
de relação Estado – sociedade por meio da introdução de novos 
sujeitos políticos. Nesse contexto, podem ser visualizados como 
inovações na gestão das políticas sociais, procurando assegurar que 
o Estado atue em função da sociedade, no fortalecimento da esfera 
pública (p. 84).

É, portanto, indispensável que essa política seja gerida de for-
ma compartilhada, com o envolvimento daqueles que lutaram pela sua 
ampliação e, consequentemente, dos que conhecem e vivenciam suas 
demandas e debilidades. Conforme bem destaca Coutinho (2000) 

as políticas de saúde poderiam ser desburocratizadas na medida em 
que viessem a ser geridas pelos seus executores diretos (médicos 
e demais profissionais da área da saúde) e, sobretudo, pelos seus 
usuários (p. 135).

Regulamentados pela Lei n. 8.142/90 os conselhos e conferên-
cias de saúde têm sido o principal mecanismo pelo qual a sociedade 
tem adentrado nas possibilidades de gestão democrática da saúde. No 
cenário atual, essa política tem estado na mira do governo, sendo alvo 



- 179 -

de cortes e congelamentos de investimentos, precarizando ainda mais 
os serviços e colocando em evidência a necessidade de uma intervenção 
mais efetiva da sociedade junto ao Estado. Ferraz (2006) pontua:

A introdução dos conselhos no cenário político criou uma situação 
de reconhecimento dos atores sociais coletivos representados por 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil, compondo, 
ao lado de partidos políticos e das demais instituições democráticas, 
os elementos com os quais o debate e as decisões passaram a ser 
processados na sociedade brasileira (p. 69).

Embora esse reconhecimento seja algo positivo e tenha sido ver-
dadeiro, a realidade dos dias presentes transforma o controle social em 
um grande desafio. Em tempos de avanços do neoliberalismo no Brasil, 
os conselhos podem acabar sendo redirecionados para fortalecer o go-
verno em detrimento da sociedade, o que descaracteriza o seu princípio 
democrático.

A política pública de saúde, através dos conselhos e conferên-
cias, está aberta ao controle social, mas, para isso, depende da organiza-
ção da sociedade civil para que haja, de fato, uma participação efetiva. 
Como indica Demo (2001) “[...] o controle democrático só é viável na 
sociedade consciente e organizada” (p. 22). Sem essa organização, o 
Estado segue com seu padrão de intervenção mínima, atendendo aos 
interesses privados do capital e do mercado.

A política pública de saúde, materializada através do Sistema 
Único de Saúde, é fruto do despertar de uma consciência democrática 
que não foi facilitada ou incentivada pelo Estado. Por ser uma conquista 
democrática, o SUS vem sendo implementado com o envolvimento não 
só do governo, mas também da sociedade. Porém, em seus mais de 30 
anos de existência, a influência do governo vem prevalecendo sobre a 
baixa participação da população.

Assim, diante de tantas ameaças a que vem sendo exposto o já 
fragilizado sistema brasileiro de saúde pública, além de uma possibili-
dade para exercício democrático, a política de saúde necessita urgente-
mente da efetivação dessa democracia participativa, ou seja, é neces-
sário que o controle social seja de fato efetivado, para que o SUS não 
seja extinto definitivamente, retirando da sociedade um direito básico 
de cidadania.
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Saúde ameaçada e pandemia acelerada: o avanço neoliberal 
na desconstrução do acesso à saúde

Os ataques à saúde pública no Brasil já ocorrem há algum tem-
po, não sendo a pandemia do novo coronavírus o vetor principal para o 
desmonte do SUS, mas não podemos negar que a pandemia evidencia 
de forma marcante o quanto a política de saúde tem sido alvo constante 
de precarização e sucateamento em diversos níveis.

Esses ataques estão direcionados para o esfacelamento de uma 
política de saúde universal e gratuita, a fim de que essa seja substituída 
integralmente pela iniciativa privada ou para que os usuários paguem 
em parte pelos serviços oferecidos. Medidas desse cunho estão sempre 
voltadas para o fortalecimento do capital e não para a melhoria de vida 
da população.

 O modo de produção capitalista tem como pressuposto uma so-
ciedade de classes na qual os mais fortes e poderosos dominam os mais 
fracos. Neste quadro, se torna extremamente difícil o entendimento, por 
parte dos mais fracos, do significado da cidadania enquanto garantia 
ampla de direitos. Weffort (1992) nos aponta o cenário desenhado pelo 
capitalismo na sociedade brasileira: 

De um lado, uma pequena minoria acumula poder, riqueza e pres-
tígio social. De outro, a grande maioria leva uma vida de ‘dificul-
dades, penúria, dependência reprimida e relativa ignorância (p. 25).

A mudança desse cenário parece distante, mas pode se tornar 
possível a partir da percepção da sociedade do direito a ter direitos, 
da organização social na busca por melhorias nos serviços sociais, tais 
como educação, saúde, segurança etc. e do reconhecimento desses ser-
viços enquanto direitos de cidadania.

Resultado de um momento histórico sem precedentes, o SUS foi 
delineado para ser algo grande, abrangente, universal. Um sistema ca-
paz de comportar os princípios defendidos pelo Movimento de Refor-
ma Sanitária e atender de forma digna aos cidadãos brasileiros. Embora 
a Constituição de 1988 aponte como livre a iniciativa privada na políti-
ca de saúde e o caráter complementar dessa ao SUS, no tempo presente 
tem ocorrido uma ampliação expressiva da rede privada, com destaque 
para a criação de diversos planos de saúde. Todavia, o SUS ainda tem 
representado a principal forma de acesso aos serviços de saúde para a 
grande massa da população brasileira.
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Levando em consideração que o SUS foi uma conquista demo-
crática das massas populares e não das minorias desse país, registramos 
aqui também um atentado à democracia conquistada nesse período. Sa-
bemos que o SUS de fato, da forma como foi redigido e como lemos no 
conjunto de leis que o asseguram, ainda não foi alcançado e a luta hoje 
gira em torno de sua manutenção. Uma vez garantida a manutenção, a 
luta deve continuar pela sua ampliação e completa efetivação.

O neoliberalismo no Brasil começa seu avanço ainda na década 
de 1990; nesse período caracteriza-se como um avanço gradual e, com 
o passar dos anos e dos governos, vai ganhando força até chegarmos ao 
golpe de 2016. Naquele momento, agosto de 2016, a presidente Dilma 
Rousseff foi impedida de dar sequência ao seu mandato em decorrência 
de um processo polêmico e duvidoso de impeachment. Este processo 
trouxe ao posto de Presidente da República Michel Temer, um governo 
declaradamente neoliberal e de direita. Na sequência, a eleição presi-
dencial de 2018 termina com a vitória de Jair Messias Bolsonaro, um 
governo neoliberal, ultraconservador e neofascista que, desde as cam-
panhas eleitorais, afirmou governar para os ricos e poderosos (MEN-
DES; CARNUT, 2020).

Todo esse cenário coloca também em xeque a democracia ope-
rante no Brasil, uma democracia que ainda é frágil e que não consegue 
atender aos interesses coletivos de forma plena. De fato, é uma demo-
cracia que ainda não se efetivou completamente, em seu sentido mais 
profundo. Braz (2016) destaca que:

A democracia tem os seus limites. Justamente porque é (e sempre 
será) democracia acompanhada por um adjetivo que lhe é insepa-
rável (que, por ser-lhe inseparável, é-lhe quase um substantivo): a 
democracia é democracia burguesa! Que por ser restrita ao âmbi-
to da sociedade capitalista não propicia uma participação real da 
massa do povo na direção/gestão do Estado, porque se esgota nos 
seus limites formais. É uma das formas políticas dessa sociedade. 
No Brasil, isso se torna mais complicado porque o modus operandi 
das classes dominantes sempre foi o de manter com a democracia 
uma relação exclusivamente instrumental. Ou seja, ela é útil quando 
favorece (ou não atrapalha) os interesses de classe dos dominantes 
(grifos do autor, p. 3-4).

Vivenciamos no Brasil um conjunto de medidas, ameaças e ten-
tativas por parte do governo de Jair Bolsonaro, que busca enfraquecer 
ainda mais a nossa parca democracia. E no meio desse processo de des-
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valorização dos caminhos democráticos, a saúde vem sendo ameaçada 
de tal forma que nem a propagação da pandemia da covid-19 foi capaz 
de frear, por exemplo, a EC 95/2016. Esta emenda, mesmo diante do 
caos visualizado por meio do colapso do SUS em várias cidades brasi-
leiras, foi mantida, ainda que isso signifique a ausência/ou contingen-
ciamento de investimentos que poderiam salvar vidas.

Com a rápida propagação da pandemia de covid-19 no país o 
protocolo mais adequado e, com certeza, o mais esperado pela socie-
dade brasileira seria o fortalecimento do SUS e sua expansão de forma 
que fosse possível alcançar a alta demanda de pessoas adoecidas. Em 
vez disso, nos deparamos com o sistema de saúde entrando em colapso, 
com falta de medicamentos, de falta de oxigênio, de leitos, de recursos 
humanos, entre outros. 

Embora talvez nenhum sistema de saúde no mundo estivesse 
preparado para lidar com uma pandemia nas proporções da covid-19, 
no Brasil, somado a tudo isso, enfrentamos também um governo ne-
gacionista, que não defende a ciência, que propaga fake news, que se 
posicionou e postergou a viabilização da vacina, entre outras posturas 
que só agravam o problema pandêmico (DUARTE; CÉSAR, 2021).

Além disso, ainda há o fato de que o Presidente não demonstra o 
mínimo de empatia pela situação do país e pela perda de seus cidadãos, 
e, mesmo assim, defende a privatização da saúde, minimiza o sofrimen-
to e o caos em que o país e a saúde pública se encontram (MENDES; 
CARNUT, 2020). Diante desse contexto repleto de contradições, é ine-
gável o agravamento da precarização da saúde seguido das ameaças 
constantes aos direitos democráticos. 

Assim, nessas lutas, a sociedade deve se apegar aos princípios 
democráticos e adentrar nos espaços de participação social, a fim de 
pressionar o Estado em prol dos interesses coletivos. No capitalismo 
periférico, como é o caso brasileiro, é em momentos de organização e 
pressão social que o Estado se vê obrigado a ceder direitos à população. 
Assim, os avanços em direção à democratização podem ocorrer como 
resultantes das forças organizativas das classes populares para impor às 
classes dominantes o alargamento dos direitos políticos e sociais (SIL-
VA, 2003).

Assim, o controle social na política de saúde deve ser aprovei-
tado e efetivado sobretudo pelos seus usuários e por aqueles que têm 
interesse de buscar sua melhoria e sua consolidação nos moldes demo-
cráticos em que foi escrita. Para Gohn (2011):
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[...] ocupar espaços nos conselhos pode ser uma maneira de estar 
presente em arenas em que se decidem os destinos de verbas e prio-
ridades na gestão de bens públicos; é uma forma de ser ouvido e de 
continuar lutando para transformar o Estado pela via da democrati-
zação das políticas públicas (p. 109).

A organização da sociedade civil e sua atuação enquanto pro-
tagonista nos processos decisórios é fundamental para o exercício de-
mocrático. Essa organização representa a ultrapassagem dos muros da 
democracia representativa adentrando os caminhos de uma democracia 
participativa, e significa também o desenvolvimento de uma consciên-
cia crítica na luta pela manutenção dessa conquista, que é o Sistema 
Único de Saúde.

O Estado, em sua busca pela desresponsabilização de seus deve-
res, tem priorizado medidas de cunho neoliberal, marcando um cenário 
de retrocessos e ampliando o Terceiro Setor6 para que este assuma suas 
funções sociais. Nesse sentido, presume-se a importância do controle 
social frente a um Estado que tem se empenhado na despolitização da 
sociedade civil (ALMEIDA; ALENCAR, 2011) e no esvaziamento do 
espaço público coletivo. Bidarra (2006) constata que:

O investimento contra a importância do espaço público tem a fi-
nalidade precípua de minimizar a sua função política dentro da 
experiência democrática. Pois o aperfeiçoamento da democracia 
depende desse tipo de espaço, haja vista que ele é o locus da exter-
nalização e da visibilidade das lutas sociais (p. 54).

A formação social do Brasil é decorrente de uma cultura paterna-
lista, patrimonialista e clientelista (CARVALHO, 2015), sustentada na 
implementação de políticas compensatórias para garantia da perpetua-
ção do sistema capitalista de produção e exclusão das massas populares 
dos processos participativos e decisórios, aprofundando as desigual-
dades sociais e tendo o Estado como provedor do mínimo necessário 
à subsistência humana, gerindo políticas de maneira independente, de 
forma a atender aos interesses das classes dominantes.

6 O terceiro setor é um conjunto híbrido de fluxos, redes e organizações, em que se combi-
nam e interpenetram elementos estatais e não estatais, nacionais e globais. É um composto 
de atividades privadas, situadas na sociedade civil, mas que o Estado reconhece ou declara 
serem de interesse público. As entidades de organizações que lhe dão forma, embora de na-
tureza privada, não se confundem com as demais organizações e entidades civis que atendem 
a interesses privados de seus associados, como os sindicatos e as cooperativas, por exemplo 
(SIMÕES, 2014).
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Quando o direito de acesso à saúde é negado, como temos visto 
acontecer durante os picos da covid-19 no Brasil, temos anos de retro-
cessos com relação aos avanços tímidos em nossa democracia. Além 
disso, não foram apenas as pessoas acometidas pelo novo coronavírus 
que sofreram para ter acesso ao SUS, muitas pessoas com outras co-
morbidades tiveram acesso negado devido à superlotação dos hospitais 
com pacientes diagnosticados com covid-19.

A situação na qual se encontra a saúde pública brasileira, em 
total processo de precarização e desmonte, deixa claro que as classes 
dominantes continuam se fortalecendo e que seus interesses vêm se 
consolidando em detrimento das necessidades da grande maioria da po-
pulação. Além da EC 95/2016, há propostas de retirada dos princípios 
de integralidade e universalidade do SUS, a privatização dos serviços 
de saúde como, por exemplo, o rompimento em 2019 do Ministério da 
Saúde com sete laboratórios públicos nacionais que produziam medi-
camentos para o SUS, os quais agora serão produzidos pela iniciativa 
privada. 

A mais recente mudança na gestão do SUS trouxe o Programa 
Previne Brasil, oficialmente publicado em 12 de novembro de 2019, 
por meio da Portaria n. 2.979, que altera o modelo de financiamento da 
Atenção Primária à Saúde. De acordo com as mudanças trazidas pelo 
novo modelo, o critério de transferência de recursos leva em conta o 
número de pessoas cadastradas em programas sociais para população 
de baixa renda e o cumprimento de indicadores da saúde ao invés do 
universo de habitantes dos municípios e regiões de saúde. Tal mudança 
certamente traz significativa redução de recursos para grandes regiões 
com muitos habitantes, porém com poucas pessoas cadastradas, fazen-
do-se necessárias ações para movimentar e cadastrar a população usuá-
ria do SUS. 

Acrescentamos a isso, o alto índice de cooperativas na área da 
saúde, característica que marca ainda mais a privatização e terceiriza-
ção dessa política, conforme alerta Silva (2003): 

a terceirização continua em curso, nomeadamente na área da saúde, 
sem considerar as diversas manifestações contrárias a esse processo 
velado de privatizações dos serviços públicos e de desrespeito aos 
direitos sociais (p. 109).

Além disso, a velocidade na terceirização da política de saúde 
resulta na sua desvalorização enquanto um serviço público essencial 



- 185 -

e mostra a renúncia do Estado à sua responsabilidade, desrespeitando 
a Constituição e, assim também, a população ao deixá-la à margem de 
serviços precários (DRUCK, 2016). Esse cenário já vem se desenhando 
nas últimas décadas, conforme nos indicou Dallari (1999) há mais de 
vinte anos:

Grandes massas, economicamente fracas e dependentes, são manti-
das em posição social de inferioridade e não têm a possibilidade de 
participação política real. Milhões de pessoas vivem em situação de 
absoluta marginalização política, econômica e social, só recebendo 
o mínimo necessário para continuar fornecendo aos dominadores 
sua força de trabalho e mal conseguindo sobreviver quando esta se 
debilita ou já não interessa aos exploradores (p. 95).

Conforme bem coloca o autor, essas grandes massas, compostas 
por milhões de pessoas, não possuem seus direitos atendidos, não apenas 
na área da saúde, mas também na educação, alimentação, segurança, 
moradia, lazer, entre outros. Porém, no que diz respeito à política de 
saúde, isso significa que ainda temos um longo caminho de lutas pela 
frente para a democratização da saúde e para o exercício do controle 
social. Dessa forma, é substancial que a sociedade conheça e faça uso 
do controle social enquanto mecanismo de intervenção nas decisões 
governamentais que retiram direitos constitucionais. Conforme aponta 
Raichelis (2007):

O padrão de intervenção do Estado brasileiro concentrou-se no fi-
nanciamento da acumulação e da expansão do capital, em detri-
mento da consolidação de instituições democráticas e da institucio-
nalização do acesso público a bens, serviços e direitos básicos de 
extensas camadas da população trabalhadora (p. 68).

Na saúde, a população paga um preço cada vez maior, com uma 
assistência precária, infraestrutura deficiente, falta de leitos nos grandes 
hospitais, longas filas de espera para a realização de exames. Mas nada 
disso é novidade, ao contrário, são problemas que se arrastam há anos 
em consequência da concentração do poder nas mãos de uns poucos, 
enquanto grande parte da população fica à mercê das decisões estabe-
lecidas pelo governo.

Por isso, o controle social na saúde é um instrumento tão in-
dispensável para a garantia da presença da população usuária do SUS 
junto ao Estado. Podemos supor que sem a existência do controle social 
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talvez o SUS já tivesse sido desmontado por inteiro. Daí a importância 
e necessidade de ampliação e efetivação do controle social de forma 
essencialmente democrática, o que fortalece a democracia, amplia a ci-
dadania e contribui para a construção de uma visão crítica da realidade 
brasileira.

O SUS tem sido ameaçado constantemente e vem sendo des-
montado com o pretexto de que os novos modelos de gestão o tornarão 
melhor e farão com que o acesso aos serviços de saúde ocorra de forma 
mais justa. É preciso um posicionamento urgente da sociedade contra 
esses ataques, uma vez que vão contra tudo aquilo defendido pelo Mo-
vimento de Reforma Sanitária e fere os princípios constitucionais que 
amparam um SUS universal e gratuito, completamente custeado pelo 
Estado.

Conclusão 
O desmonte previsto para o Sistema Único de Saúde, do qual 

muitas medidas já foram implementadas, mostra com clareza a fragili-
dade marcante que ainda permeia a gestão democrática dessa política. 
O fato de haver a palavra “democrática” dando um significado diferen-
cial à gestão do SUS, não significa realmente que há democracia nos 
processos de desenvolvimento da política.

Com todas as suas fragilidades, o SUS ainda representa a única 
forma de acesso à saúde para a maioria da população brasileira e, inde-
pendente de classes sociais, todos podem usar o SUS. No entanto, são 
as classes subalternas que mais necessitam de assistência gratuita à saú-
de, não como um favor, mas como um direito de fato, pois não devemos 
esquecer que toda e qualquer política pública é uma forma de retorno à 
sociedade, por parte do governo, de toda a riqueza socialmente produ-
zida pela classe trabalhadora. 

Se, com o golpe de 2016, as medidas de ajuste ao neoliberalismo 
passam a um nível de celeridade avançada, com a eleição de Jair Bol-
sonaro, o Brasil se vê diante de um processo de devastação de direitos 
sociais e criação de barreiras para o envolvimento e participação social. 
Só nos primeiros seis meses de 2019, foram extintos diversos colegia-
dos, com participação social, ligados à administração federal e, embora 
alguns tenham sido recriados, essa recriação dependeu de normas fixa-
das pelo governo que devem ser seguidas.

Temos vivido tempos insanos e controversos, em que se defende 
a volta da ditadura, bem como a disseminação de discursos de ódio 
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às diferenças (raciais, étnicas, de gênero e sexuais) entre a população 
(ANTUNES, 2020). Em meio a esse cenário, participar de forma crítica 
e consciente é um desafio de grandes proporções, uma vez que a socie-
dade se encontra dividida, como sempre esteve, mas dessa vez com o 
retorno de ideais que, de fato, se constituem em ameaças concretas à 
democracia brasileira. 

Com um cenário de precarização constante em todas as políticas 
públicas, se organizar é um desafio. Em um país com tanta desigualdade 
social, alto índice de corrupção e uma distribuição injusta da riqueza 
socialmente produzida, a participação social é uma forma de fazer valer 
os direitos sociais.

Na política de saúde, a participação social tem sido mais neces-
sária do que nunca. Conquistado de baixo para cima, o Sistema Único 
de Saúde, além de não ter alcançado e efetivado a universalidade tão 
almejada, vem sendo defasado e desintegrado à medida que novas pro-
postas de gestão se estabelecem disfarçadas de melhorias e cobertas 
com uma falsa capa de justiça e equidade social.

Enquanto o governo tenta desestabilizar as organizações sociais 
e desacreditar os movimentos sociais, criminalizando-os e colocando-
-os na mira da grande mídia brasileira que, por sua vez, atua sempre 
em favor dos interesses políticos e econômicos, torna-se fundamental 
o debate crítico sobre as políticas sociais e a socialização dos conhe-
cimentos a fim de que um número cada vez maior de pessoas possa 
compreender a importância e a conquista que todas as políticas sociais 
representam.
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CAPÍTULO 9

A PARTICIPAÇÃO COMO UM PROCESSO 
SOCIAL EMANCIPATÓRIO

Ana Paula Vargas Ronsani1

Maria Isabel Barros Bellini2

Introdução
O presente artigo é um dos resultados da dissertação de mestrado 

intitulada:  “Dilemas e desafios do processo de participação na área da 
saúde: Uma análise a partir das produções científicas do Serviço So-
cial”, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Essa produção 
tem por objetivo conceituar a participação a partir de autores clássicos, 
bem como discutir brevemente a temática na area do serviço social.

O método do materialismo histórico-dialético possibilitou anali-
sar a realidade social através de interpretações históricas e transforma-
ções sociais de forma crítica. Dessa forma, a concepção de participação 
se relaciona com as categorias centrais do método, sendo elas: a histo-
ricidade, a totalidade, a contradição e a mediação. 

O presente capítulo apoia-se na pesquisa bibliográfica como 
procedimento metodológico com a estratégia exploratória sequencial 
caracterizada 

(...) pela coleta e análise de dados quantitativos em uma primeira 
fase da pesquisa, seguidas de coleta e análise de dados qualitativos 
em uma segunda fase que é desenvolvida sobre os resultados quan-
titativos iniciais (CRESWELL, 2010, p. 247). 

Democracia e participação: marcos históricos
A discussão sobre as concepções de participação impõe que, ain-

da que de forma breve, se realize um resgate da noção de democracia. 
1 Assistente Social. Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).  Especialista em Saúde Mental pela UFSM. Mestra em Serviço Social pelo PPGSS/
PUCRS;  Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade 
– NETSI/PPGSS/PUC-RS. paulavronsani@gmail.com  
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Conforme Vicentino (2002, p. 70), a ideia de uma sociedade de-
mocrática se originou “na polis, ou seja, nas Cidades-estados gregas, 
mais precisamente em Atenas, que é considerada o berço desta prática 
política. E o seu pressuposto é a participação de todos nas decisões”. 
Tal sistema político foi instaurado, num primeiro momento, em Atenas 
por meio de uma série de reformas políticas que ampliavam a participa-
ção dos cidadãos atenienses nas decisões políticas. Clístenes (508–507 
a.C.) foi o governante responsável por essa mudança e ficou conhecido 
como “pai” da democracia. Etimologicamente, a palavra democracia 
que dizer “governo do povo” e preconizava a participação dos cidadãos 
nas decisões da vida pública.

Nessa ótica, vale ressaltar que, no contexto da Grécia Antiga, a 
concepção de cidadão –  portanto de quem poderia participar –  não era 
universal e estendida a todos. Neto (1997, p. 288) esclarece:

a condição de cidadania em Atenas, todavia, era adquirida apenas 
por pessoas do sexo masculino, com mais de dezoito anos de idade, 
filhos de pai e mãe ateniense. Desse modo, escravos, estrangeiros, 
mulheres etc., não poderiam participar desse sistema.

Considerando as limitações e o caráter excludente da concepção 
de cidadão naquele período, podemos afirmar que a jovem democracia 
ateniense buscou criar condições estruturais e sistemáticas que visavam 
garantir a participação de quem adquiria o status de cidadão. Para isso, 
alguns mecanismos institucionais como, por exemplo, as assembleias 
deliberativas e as magistraturas foram criados. Neto (1997) argumenta 
que esse sistema foi mais bem-sucedido no plano das ideias, em uma 
espécie de “prefiguração” do que a democracia poderia vir a ser. Pois, 
na materialidade, as possibilidades reais de participação foram limita-
das e problemáticas e quem realmente passou a tomar as decisões era 
uma elite minoritária. Sobre isso o autor acrescenta:

teoricamente, a assembleia era integrada por todos os cidadãos, po-
rém, na prática, o número dos que a ela compareciam era, segundo 
os registros históricos, relativamente pequeno. A frequência à Eclésia 
(assembleia popular) era uma prática mais constante entre os trabalha-
dores e negociantes da cidade os quais, pela sua localização geográfica, 
encontravam mais facilidades para exercerem os direitos políticos, do 
que os habitantes do interior e do litoral, que a ela compareciam com 
pouca intensidade. A frequência dos segmentos mais ricos da popula-
ção urbana à assembleia era, também, pouco significativa, visto que 
esses setores, tradicionalmente, tinham um comportamento reticente 
frente ao regime democrático (NETO, 1997, p. 289). 
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Interpretamos que essa primeira tentativa de implantar um regi-
me democrático esbarrou em práticas anteriores mais enraizadas, como 
a cultura escravocrata. Assim, foi uma experiência restrita e excludente, 
que assegurava 

[...] no plano formal, a igualdade política a todos os cidadãos, no 
plano real convivia com uma desigualdade material, o que, cer-
tamente expressava o caráter limitativo da participação política 
(NETO, 1997, p. 290). 

O “acesso” à participação sempre representou uma dificuldade 
a ser superada no sistema democrático (NETO, 1997). Mesmo aqueles 
que eram reconhecidos oficialmente como cidadãos e tinham o direito 
de participar das assembleias, muitas vezes, não conseguiam fazê-lo, 
seja por estarem geograficamente distantes do centro de poder, ou por 
não ter expertise para tal, não terem conhecimento. Aqui, nos permiti-
mos um parênteses para traçar um paralelo com a situação brasileira 
que, após a Constituição de 1988, institucionalizou uma série de me-
canismos visando a participação popular ampla e irrestrita, porém, na 
prática, tais mecanismos não chegaram até as periferias, ao interior, à 
população com baixa escolaridade etc. 

Mesmo diante dessas limitações, o pensamento democrático, 
bem como sua tentativa de implantação prática na Grécia Antiga, fa-
voreceu o desenvolvimento do pensamento filosófico e político, via-
bilizando, dentro da lógica daquela sociedade, algumas instituições 
inovadoras que visavam a participação efetiva do povo nas decisões go-
vernamentais. Ademais, tal sistema ateniense permitiu, de certa forma,

[...] responsabilizar todos os ocupantes de postos perante o corpo 
político. Ela exercia, por exemplo, uma ampla fiscalização sobre a 
sua magistratura, que mesmo sendo escolhida por sorteio, deveria 
ser submetida a exame prévio (dokimasia) e a uma devassa com-
pleta na sua vida pública e particular, e, ao terminar o mandato, a 
uma rigorosa prestação de contas perante uma comissão de fiscais 
públicos (NETO, 1997, p. 291). 

Neto (1997) afirma que as guerras ocorridas na Grécia Antiga 
(entre os anos de anos 431 e 404 a.C.) derrotaram esse sistema demo-
crático e tais ideias ficaram esquecidas até as revoluções burguesas que 
surgiram nos séculos XVII e XVIII na Europa. A partir desse momento, 
o pensamento democrático começou a ser desenvolvido de forma mais 
aprofundada, relacionando a ideia de democracia ao ideal libertário da 
época, com frutos do capitalismo. A partir das propostas liberais pen-
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sadas por John Locke a noção de democracia foi resgatada da Grécia 
Antiga e adaptada ao novos tempos, passou a incluir as

 [...] reivindicações sociais, políticas e jurídicas dos movimentos 
democráticos e assim o liberalismo forneceu a [...] democracia po-
lítica não só o fundamento da dignidade igual dos homens, mas 
também um conjunto de ‘regras do jogo’ vinculadas aos procedi-
mentos necessários para garantir a livre competição dos indivíduos 
(NETO, 1997, p. 294). 

Nesse sentido, o autor argumenta que o pensamento democrático 
moderno considera a noção de democracia como uma consequência, 
um prolongamento natural do Estado Liberal Burguês. Nessa concep-
ção, a participação direta e indireta de um número cada vez maior de 
pessoas nas decisões coletivas e, por meio dos direitos políticos, levaria 
a soberania popular. Essa primeira conceituação moderna de democra-
cia já preconizava a “democracia representativa”, inclusive rejeitando 
fortemente a ideia de participação direta (NETO, 1997). Pensadores 
como Locke e Montesquieu defendiam que o povo seria “bom” em 
escolher governantes/representantes, mas seria péssimo governando 
(NETO, 1997). Isto é,

a democracia moderna no seu nascedouro assume a forma de de-
mocracia representativa. A sua marca primeira é a representação 
política, na qual o representante deve estar voltado para atender aos 
interesses da nação e não aos interesses particulares dos represen-
tados, isto é, o representante não pode ficar sujeito a um mandato 
vinculado. Aqui, o controle sobre a representação fica praticamente 
descartado (NETO, 1997, p. 295).

 As conceituações acerca desse termo foram se transformando 
frente a diferentes contextos, regimes políticos, culturas e períodos his-
tóricos (MORAIS, 2011). Portanto, consideramos necessário realizar 
um breve resgate das bases teóricas que nos auxiliam a pensar a parti-
cipação na atualidade.

 De maneira geral, participação pode ser entendida como uma 
forma de ampliação dos espaços democráticos, ou também como maior 
inserção da sociedade civil na tomada de decisões referentes ao cole-
tivo (MORAIS, 2011). Para compreender as bases fundamentais desse 
conceito, acionamos algumas contribuições do filósofo iluminista Jean-
-Jacques Rousseau, um dos primeiros intelectuais a pensar sobre a par-
ticipação na era moderna.
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Rousseau (1978) afirma que a participação se torna legítima a 
partir da necessidade do povo em contribuir ativamente na formula-
ção de leis, atuando em cooperação e reconhecendo que dependemos 
uns dos outros, para, então, buscar políticas que visam o bem comum. 
Dessa forma, conforme Rousseau (1978), seria possível atingir certa 
igualdade entre as pessoas. Cabe ressaltar que o filósofo se referia à 
igualdade de direitos políticos dos indivíduos, não uma igualdade social 
plena. É nesse contexto que o filósofo elaborou sua ideia de contrato 
social, em que ele busca estabelecer os princípios para a construção de 
uma sociedade democrática. 

Vieira (1997), ao analisar o conceito de democracia na obra de 
Rousseau, aponta que o filósofo pensa a democracia a partir de análi-
ses empíricas da realidade política de seu tempo, colando “em xeque” 
os fundamentos do poder político da época (modernidade) através de 
críticas direcionadas a alguns Estados europeus. Ainda nesse debate, 
Vieira (1997) salienta que no pensamento de Rousseau a participação 
política dos cidadãos é um fator condicionante é fundamental para que 
haja democracia. 

Desse modo, Rousseau (1978) defendia que a participação ga-
rantia igualdade política e servia como um instrumento pedagógico, já 
que possibilitaria desenvolver e aprimorar uma prática de atuação em 
coletivo, voltada para convergências e divergências de questões par-
ticulares, sociais e políticas. Nesse sentido, participar, para o autor, é 
deixar de considerar exclusivamente os interesses individuais. Sobre 
isso, Morais (2011) ao discutir as obras de Rousseau, afirma que 

nesse modelo de participação seria necessário que as associações 
de cunho deliberativo defendessem o bem comum (vontade geral 
da pólis) e estivessem amplamente informadas para garantir que os 
objetivos fossem alcançados (MORAIS, 2011, p. 2). 

Certamente o entendimento sobre participação, a partir de Rou-
sseau, é muito diverso do que tentamos construir na atualidade, tendo 
certas limitações justificadas pelo contexto histórico e social no qual 
sua obra foi escrita. Sobre isso, Vieira (1997, p. 10) reforça que 

[...] como Hegel afirmava, nenhuma filosofia vai além de seu tem-
po”. E, nesse sentido, nenhuma filosofia do século XVIII não pode-
rá atender às necessidades de nosso século. 
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Contudo, Rousseau refletiu sobre os impasses e contradições em 
um sistema democrático representativo, analisando o esboço e as tenta-
tivas da burguesia em formar um sistema político compatível com seu, 
naquele momento, novo sistema de produção. Mesmo que o liberalismo 
não estivesse plenamente delineado e em funcionamento, seus pressu-
postos fundantes já estavam “postos à mesa” e Rousseau elaborou crí-
ticas a alguns deles, propondo a defesa de alguns procedimentos mais 
diretos de participação (VIEIRA, 1997). 

Ainda na modernidade (e antes da ascensão dos regimes demo-
cráticos contemporâneos), Marx e Engels (2005), ao proporem o mate-
rialismo histórico como método de análise da realidade e renovarem a 
dialética, passaram a entender a humanidade pelo viés da luta de clas-
ses, voltando o olhar para o “homem comum”, para o trabalhador. Nessa 
ótica, os autores identificam um potencial transformador das condições 
materiais em cada indivíduo, que deveria se tornar um sujeito ativo, 

são os homens que produzem as suas representações, as suas ideias, 
etc., mas os homens reais atuantes e tais como foram condicionados 
por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e 
do modo de relações que lhe corresponde, incluindo até as formas 
mais amplas que possam tomar. A consciência nunca pode ser mais 
do que o Ser consciente; e o ser dos homens é o seu processo da 
vida real. E se toda a ideologia os homens e as suas relações nos 
surgem invertidos, tal como acontece numa câmara escura, isto é 
apenas o resultado do seu processo de vida histórico (MARX; EN-
GELS, 2005, p. 25-26). 

Tendo em vista que Marx e Engels (2005) partem da luta de clas-
ses e defendem um levante dos trabalhadores contra a dominação da 
burguesia, para que os meios de produção sejam tomados e se tornem 
comunitários, mais ainda, que a sociedade seja reformulada, inferimos 
que a participação, conforme os autores, não está atrelada só a represen-
tatividade ou a fazer parte das instituições. Participação, nesse prisma, 
é tomar para si, de forma coletiva, uma ação revolucionária, logo, pro-
fundamente transformadora. 

Já Alexis de Tocqueville — contemporâneo a Marx — desen-
volveu as bases para a ideia de democracia representativa (em vigência 
na maior parte dos países na atualidade), na qual o povo, através de 
instrumentos e direitos democráticos (voto, livre associação, formação 
de partidos etc.), elege representantes que, teoricamente, devem zelar 
pelos interesses desses eleitores.
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 Na perspectiva de Tocqueville (2000), um estado centralizado e 
forte é um risco para as liberdades individuais, além disso, na visão do 
autor, existiria constantemente o risco de que esse estado se tornasse di-
tatorial, sufocando as minorias. Sobre a teoria de Tocqueville, Barbosa 
Júnior (2015, p. 188) afirma que:

em Tocqueville, a questão da participação política é encarada como 
uma forma de se afastar a aristocracia do poder absoluto, permi-
tindo que qualquer pessoa eleita popularmente se torne legítima 
no exercício público, fazendo com que o acesso ao poder esteja 
disponível a todos, de forma presumidamente igualitária. Há ainda 
a possibilidade de ascensão em todas as esferas da vida, algo funda-
mental para o sistema democrático [...] Tocqueville (2000) advoga 
que os arranjos institucionais são essenciais, fornecendo a base da 
organização e análise da política como um todo. Esses decorrem 
das relações sociais, organizando a infraestrutura.

Tocqueville (2000) acrescenta ao conceito de participação um 
caráter individual, pensa a democracia como um “sistema de interesses 
individuais e transcende a redução como forma de governo que geral-
mente lhe é aplicada, existindo a partir da relação entre os indivíduos” 
(BARBOSA JÚNIOR, 2015, p. 189). Assim, Tocqueville (2000) prevê 
uma democracia na qual o estado seja mínimo e não concentre o poder 
em si, bem como que a participação popular ocorra por meio de asso-
ciações que fiscalizam e controlam o estado.

Sobre as divergências entre o pensamento de Marx e de Toc-
queville, Barbosa Júnior (2015) assinala que, no pensamento marxis-
ta, a participação é concebida como um meio para a revolução, para 
a modificação da sociedade e advoga contra a tirania da concentração 
do poder e do Estado leviatã, o qual é constituído de interesses parti-
culares predatórios, pensando a coletivização das riquezas mundiais e 
dos meios de produção com a queda deste mesmo Estado e da divisão 
social em classes (BARBOSA JÚNIOR, 2015). Já em Tocqueville, o 
autor identifica que

[...] é fundamental que a participação popular ocorra, que a popula-
ção esteja equilibrada economicamente, que haja a descentralização 
do poder e a redução do Estado ao mínimo possível, que as pessoas 
se organizem em associações e promovam o ativismo político de 
forma engajada, controlando também as ações do Estado e evitando 
a supremacia das maiorias no exercício do poder (BARBOSA JÚ-
NIOR, 2015, p. 190).
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Avançando no tempo e trazendo a discussão para o contexto da 
América Latina/Brasil, passamos a discutir participação para o pesqui-
sador Juan Enrique Díaz Bordenave. Conforme Bordenave (1994, p. 
20),

de modesta aspiração a um maior acesso aos bens da sociedade, 
a participação fixa-se o ambicioso objetivo final de “autogestão”, 
isto é, uma relativa autonomia dos grupos populares organizados 
em relação aos poderes do Estado e das classes dominantes. Au-
tonomia que não implica um caminho para a anarquia, mas, muito 
pelo contrário, implica o aumento do grau de consciência política 
dos cidadãos, o reforço do controle popular sobre a autoridade e o 
fortalecimento do grau de legitimidade do poder público quando 
este responde às necessidades reais da população.

Nessa perspectiva, a participação também possui um caráter pe-
dagógico, fortalecendo a consciência crítica e estimulando a capacidade 
de reivindicação popular, fazendo com que o povo adquira mais poder. 
Para o autor, a participação popular nos processos políticos permite que 
questões complexas sejam resolvidas ou atenuadas para e através do 
coletivo, algo que seria inviável de forma individual, ou seja se confi-
gura como “[...] uma vivência coletiva e não individual, de modo que 
somente se pode aprender na práxisgrupal. Parece que só se aprende a 
participar, participando” (BORDENAVE, 1994, p. 74). Nessa lógica, 
Bordenave (1994) aproxima-se do pensamento de Tocqueville ao afir-
mar que é por meio da participação que a população pode controlar seus 
governantes. 

Em sua obra “O que é participação?”, Bordenave (1994) busca 
definir o que seria uma democracia participativa, algo que deveria ir 
muito além de eleições gerais de tempos em tempos. O pesquisador 
coloca em comparação os conceitos de democracia participativa e de-
mocracia representativa (o sistema adotado no Brasil atual). Segundo 
ele, democracia representativa diz respeito a eleger, elencar represen-
tantes dos diversos interesses sociais em jogo, e deixar que essas pes-
soas tomem as decisões pelo coletivo. Já a democracia participativa vai 
além, aprofunda e alarga os processos participatórios, preconiza que a 
população tome parte, de fato, nos processos de organização social, na 
formulação de leis, regras etc. 

A produção teórica de Souza (1984)  aprofunda o tema da parti-
cipação e seu significado social. Para a autora, é necessário atentar para 
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que as atividades cotidianas não assumam uma atitude empirista, mas, 
sim, “à apreensão da significação que elas expressam através das suas 
articulações e definições” (Ibid.). Colocando mais de perto a questão 
das participações frente às atividades que o/a assistente social desen-
volve, a autora elenca os seguintes direcionamentos (SOUZA, 1984) na 
prática profissional que devem ser pensadas e problematizadas, sendo 
elas:

 Participação como encaminhamento: prática profissional reafir-
ma e opera o estímulo à condução às informações e o enquadramento 
nas exigências organizacionais. Há um conflito entre o objetivo profis-
sional e o organizacional, não existindo nenhuma especificidade que 
diferencie os dois. A ação do/da assistente social se encerra quando o 
“cliente” é encaminhado à solução desejada ou a outra sugerida pelo 
profissional. Nesse sentido, essa intervenção acaba afastando o “clien-
te” de suas 30 necessidades reais de participação. A autora critica que o 
profissional não leva em conta o saber da população sobre seu próprio 
problema, não estimulando criticamente esses saberes e atitudes. Um 
exemplo de prática bloqueadora da participação, são os instrumentos 
administrativos e burocráticos de atendimento (fichas) que são consi-
deradas como se tivessem por si mesmas o mérito de adentrarem nos 
problemas da população e decidirem sobre suas soluções; 

 Participação como supervisão e coordenação de serviços: A 
problemática da participação manifesta nessa categoria à medida que a 
organização se dirige à solução de problemas apresentados pela popu-
lação estipulando exigências a serem cumpridas a fim de compromisso 
e contratualidades. Isso faz com que a população assuma um compro-
misso que a organização define. 

O/A assistente social junto à população normaliza outras tantas 
condições formais a serem observadas por ela. Esse procedimento refor-
ça a não-participação da população e bloqueia as perspectivas existentes, 
reduzindo a ação profissional na medida em que esse funcionamento e 
essa eficácia dizem respeito, sobretudo, à reprodução da ordem social. Na 
medida em que reproduzem e ou se aperfeiçoam essas condições, inten-
sificam também maiores problemas de participação. Incentivar à popula-
ção frente às atividades requeridas, sem  levá-las a uma reflexão sobre os 
seus efeitos reais nos seus problemas de participação e sobre as atitudes 
a assumir frente a elas, faz com que os resultados de tais atividades se 
tornem apenas um artifício desviador de soluções requeridas; 
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 Participação nas atividades de orientação: na medida em que 
o/a assistente social transcende os problemas de observância das con-
dições funcionais da organização e passa a se relacionar profissional-
mente a partir de alguns valores, normas e práticas institucionais que 
são demandas pela organização, ele prepara e orienta a população a se 
enquadrar a tais valores, que são tratados especificamente por outros 
profissionais. Essas ações reforçam bloqueios de participação ao as-
sumir como conteúdo básico das atividades preventivas e terapêuticas 
que em nada respondem os problemas básicos da população, mas sim a 
solucionar problemas de eficácia da organização. 

 Participação nas atividades de mobilização e implementação de 
programas: a autora coloca que é no interior das microcomunidades hu-
manas que o confronto contínuo da população com os seus problemas 
reais e comuns aparecem, como exemplo: saneamento básico, fome. A 
partir desse confronto que está enraizado no cotidiano da população, é 
que ela começa a perceber que os problemas individuais são, na verda-
de, problemas coletivos. Isso faz com que se tenha um ponto de partida 
para que a população possa se sentir como força social capaz de en-
frentar outros tantos problemas. Como força produtiva, tem expressão 
social à medida que se organiza e amplia continuamente a repercussão 
participativa que alcança através da difusão de valores, normas e práti-
cas que possuem em comum.

Para Souza (1991) o ato de participar vem ao encontro de esti-
mular a população a assumir papel na execução de ações incorporando 
no cotidiano o caráter coletivo, crítico e reflexivo no posicionamento 
objetivo frente a realidade concreta.

Souza (1999) reporta a uma análise dos aspectos pedagógicos do 
processo de participação. A questão da participação termina por gerar 
preocupações pedagógicas que se definem de acordo com as diferentes 
percepções e posições assumidas na realidade social. Essa realidade com-
preendida parcialmente leva as ações de “enfrentamento a serem defini-
das de acordo com o imediato e, assim, a se encerrarem em si mesmas” 
(SOUZA, 1999, p. 84). No que diz respeito à percepção global, a autora 
traz que é preciso realizar uma análise das condições e determinações 
sócio-históricas da realidade cotidiana, dentro de uma perspectiva crítica 
que implica criar condições para que “ações simples e mesmo da ordem 
do imediato possam ser geradoras de outras tantas ações na direção dos 
problemas fundamentais da população” (SOUZA, 1999, p. 84).
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A autora traz alguns pressupostos que podem ser pensados a par-
tir de uma prática educativa, sendo eles: 

 
– pensar coletivo através do cotidiano. Essa configuração tem base 
na preocupação e interesse da população no que tange o enfrenta-
mento de questões de organização social;
  – avançar no processo crítico e consciente da população criando 
espaços que vão além de mobilização e grupalização para o exercí-
cio da prática educativa; 
– aprimorar os modos de enfrentamento da realidade social de-
manda exercícios e estratégias renovadas de reflexão e ação que 
respondam às novas exigências e demandas do contexto social em 
contínua mudança (SOUZA, 1999, p. 86)

Após abordar algumas das reflexões de Bordenave e Souza, 
acionamos os estudos de Maria da Glória Gohn, outra autora que é uma 
das referências para pensar essa temática. Gohn (2019) entende que a 
participação existe nas mais diversas práticas cotidianas da sociedade 
civil, desde sindicatos, movimentos sociais e organizações, até nos dis-
cursos e na práxis das instituições públicas e privadas. Contudo, nesses 
âmbitos distintos, a participação assume significados múltiplos, por ve-
zes até divergentes. A autora define que é possível olhar e analisar esse 
fenômeno em três níveis, são eles:

[...] o conceptual, o político e o da prática social. O primeiro apre-
senta um alto grau de ambiguidade e varia segundo o paradigma 
teórico em que se fundamenta. O segundo, dado pelo nível político, 
usualmente é associado a processos de democratização (em curso, 
ou em lutas para sua obtenção), mas ele também pode ser utilizado 
como um discurso mistificador em busca da mera integração so-
cial de indivíduos, isolados em processos que objetivam reiterar os 
mecanismos de regulação e normatização da sociedade, resultando 
em políticas sociais de controle social. O terceiro, as práticas, re-
laciona-se ao processo social propriamente dito; trata-se das ações 
concretas, engendradas nas lutas, movimentos e organizações, para 
realizarem algum intento, ou participar de espaços institucionaliza-
dos na esfera pública, em políticas públicas. Aqui a participação é 
um meio viabilizador fundamental (GOHN, 2007, p. 14)

Com o intuito de fortalecer as reflexões supracitadas, trazemos 
para o ensejo as contribuições da pesquisadora brasileira Safira Bezerra 
Ammann, que desenvolveu pesquisas na área do serviço social. A auto-
ra, assim como Bordenave e Gohn, entende a participação como prática 
social contínua. Para que haja participação são necessários mecanismos 
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objetivos e estratégicos, garantindo condições subjetivas para a parti-
cipação popular. Tais perspectivas reforçam o caráter pedagógico da 
participação, que pode ser ensinado e aprendido, bem como aprimorado 
e amadurecido. Ammann (1977) identifica três momentos do ato parti-
cipatório: informação, motivação e educação. 

A informação caracteriza-se pelo grau de esclarecimento que a 
população tem sobre uma situação, uma pauta, uma reivindicação etc. É 
preciso que todos saibam o porquê da importância de participar e quais 
os objetivos finais almejados. Ammann (1977) salienta que as pessoas 
só poderão fazer um julgamento claro de cada situação e conseguirão 
tomar as decisões mais acertadas se estiverem bem-informadas. Caso 
isso não ocorra, a autora afirma que existe a possibilidade de distorção, 
manipulação e cooptação dos sujeitos, direcionando essa potência parti-
cipativa para ações que não visam o bem comum, que não são pensadas 
para a maioria.

Ammann (1977) esclarece que a motivação possui um caráter 
psicológico, no âmbito de identificar as razões que levam os sujeitos 
a participar. Nesse sentido, a motivação é essencial para “a participa-
ção dos indivíduos e a própria ação transformadora da sociedade no 
contexto das relações sociais” (AMMANN, 1977, p. 26). Para a pes-
quisadora existem quatro razões básicas que determinam a motivação, 
são elas: biológica (trata de usufruir de bens e melhorias produzidos 
socialmente), ética (contato, cooperação e empatia entre os sujeitos), 
lógica (relacionada com a busca por esclarecimentos e informações) 
e amorosa (ocorre quando o indivíduo intervém em seu meio, em seu 
círculo social). O conjunto dessas razões é o que possibilita o envolvi-
mento real das pessoas. 

O último momento diz respeito à educação para participar, con-
forme a pesquisadora, essa aprendizagem apenas se dá a partir de uma 
necessidade constatada, de uma vontade de mudança ou reivindicação. 
Dessa forma, o sujeito passa a reagir ao meio no qual se encontra, esta-
belecendo um novo padrão de comportamento que se reflete em ideias, 
habilidades a serem desenvolvidas e ações práticas. Além disso, essa 
práxis participativa é resultado de seu próprio exercício contínuo e per-
manente, configurando-se em um processo pedagógico (AMMANN, 
1977).

Além disso, Gohn (2007) realiza um apanhado teórico acerca de 
algumas perspectivas sobre a participação, caracterizando os diferentes 
conceitos. Ela trata sobre: 
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 Participação liberal: ligada ao conceito de democracia liberal 
ou representativa, prioriza as liberdades individuais, se aproximando 
da ideia de controle do estado defendida por Tocqueville. Tem como 
objetivo aprimorar os mecanismos de democracia e participação dentro 
da lógica capitalista, visa desburocratização das formas de participa-
ção, ampliação do acesso à informação e dos canais de comunicação, 
para que os cidadãos possam se manifestar sobre as decisões a serem 
tomadas;

  Participação corporativa: em certa medida, deriva da concepção 
liberal, pois defende que a participação é um movimento individual e 
espontâneo, que ocorre por meio da razão estimulada por algum inte-
resse particular ou de um grupo restrito. Porém, também prevê a noção 
do “bem comum” que seria o núcleo articulador dos indivíduos;

  Participação comunitária: igualmente configurada dentro da ló-
gica liberal, preconiza o fortalecimento da sociedade civil por meio da 
integração e da atuação de órgãos representativos da sociedade dentro 
dos órgãos deliberativos e administrativos do Estado. Nessa definição, a 
autora estabelece uma pequena variação, que seria a corporativa comu-
nitária, uma forma de participação comunitária plenamente institucio-
nalizada, ou seja, inserida nas instituições da democracia liberal; 

  Participação autoritária: direcionada ao controle social e inte-
gração (no sentido de unidade). Pode ser observada em regimes auto-
ritários e massivos, nos mais diversos espectros políticos, como o fas-
cismo e algumas das experiências socialistas (Stalinismo etc.). Além 
disso, a autora ressalta que pode se manifestar em regimes democráti-
cos representativos, onde surge uma natureza cooptativa da participa-
ção popular, na qual existe um movimento “de cima para baixo” que 
estimula atos participatórios controlados para diluir os conflitos sociais; 

 Em seu viés mais revolucionário prevê a participação coletiva 
ampla para a organização de lutas contra as relações de subserviência 
e dominação entre proletariado e burguesia, para então superar a de-
mocracia liberal representativa, propondo um outro modelo através de 
uma revolução. Em sua versão democrática radical defende o fortale-
cimento da sociedade civil na construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária, respeitando o pluralismo e considerando que a cidadania 
“verdadeira” depende da capacidade participativa do povo. Além disso, 
almeja o acesso dos cidadãos aos mecanismos de governança e a cria-
ção de meios democráticos e participativos de comunicação.
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Conclusão
O estudo possibilitou a compreensão do caráter educativo da par-

ticipação. Autores problematizaram criticamente a existência de ações 
assistenciais focalizadas que tentam pressupor a presença da participa-
ção, reduzindo a ações próprias das organizações desconsiderando o 
interesse coletivo. 

Para Souza (1984), para a participação acontecer é necessária a 
aproximação com o cotidiano da população, das demandas coletivas 
enraizadas nos seus valores e normas próprias, a partir daí a população 
ampliará a sua percepção, incluindo a “visão de outros grupos popula-
cionais que ocupam igual posição no processo produtivo até chegar à 
percepção da própria dinâmica social” (SOUZA, 1984, p. 121).

 Percebemos o avanço do debate teórico a respeito do tema da 
participação. Sabemos que, o tema sempre existiu na sociedade, desde 
a Grécia antiga até os dias atuais, configurando um movimento dialéti-
co, que expressa marcos históricos consagrados pela luta e organização 
social.

Na Grécia antiga o caráter excludente da concepção de cidadão 
participativo. Porém, apesar destes limites apontados nas produções 
bibliográficas, tensionamento da jovem democracia ateniense buscou 
criar condições concretas para a participação de quem era considerado 
cidadão na época. 

Independente da época, toda a forma de democracia contempla a 
participação do povo – em maior ou menor grau, ou seja, a construção 
de uma sociedade democrática está intrinsecamente ligada ao conceito 
de participação. Contudo, não existe uma concepção teórica única para 
definir o que, de fato, é participação.
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SEÇÃO 3
AS RUPTURAS DO (CON)VIVER: 
cuidado de si, do outro e da natureza
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CAPÍTULO 10 

A IMPORTÂNCIA DO AUTOCUIDADO 
PARA A QUALIDADE DE VIDA 

PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES 
DE CUIDADOS PALIATIVOS: 

propriedades psicométricas da Escala de 
Autocuidado Profissional em Português

Fernanda Arena1

Laura Galiana2

Amparo Oliver3

Introdução
Através da história, o cuidado individual tem sido oferecido, em 

todas as sociedades, pelo próprio indivíduo ou por sua família. Trata-se 
de um modelo de manejo da situação de saúde, que se tornou bastante 
atrativo a partir do crescimento exponencial das doenças crônicas e do 
envelhecimento populacional.

A prática de ações de autocuidado faz referência ao indivíduo 
que desempenha atividades a seu próprio benefício, visando à manu-
tenção de sua vida, saúde e bem-estar (BUB et al., 2006). É defini-
do pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1983, p. 181) como as 
atividades individuais, familiares e comunitárias empreendidas com a 
intenção de melhorar a saúde, prevenir doenças, limitar enfermidades 
e restaurar a saúde. Sendo uma visão mais integradora, incorporando o 
autocuidado a outras esferas.

Nas últimas décadas, a prática do autocuidado se converteu em 
um objeto epistemológico no que se refere ao bem-estar e desempe-
nho de trabalhadores. Na literatura, é possível encontrar estudos em 
1 Pós-doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Serviço Social, Escola de Humanida-
des, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, Brasil. 
E-mail: fernanda.xavier@pucrs.br 
2 Professora Titular do Departamento de Metodologia das Ciências do Comportamento, Fa-
culdade de Psicologia, da Universitat de València, València, Espanha. E-mail: laura.galiana@
uv.es 
3 Catedrática do Departamento de Metodologia das Ciências do Comportamento, Faculda-
de de Psicologia, da Universitat de València, València, Espanha. E-mail: amparo.oliver@
uv.es 
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que analisam esta variável através de diferentes campos de atuação e 
categorias profissionais (BUB, 2006; EAVES et al., 2020). Entretanto, 
ainda é um campo pouco explorado no contexto brasileiro. 

O autocuidado profissional, propriamente dito, está definido 
como as habilidades e estratégias por parte dos profissionais para sa-
tisfazer suas necessidades pessoais, familiares, emocionais e espirituais 
(FIGLEY, 2002) enquanto exercem suas atividades laborais.  A prática 
de ações deste cunho, especialmente em categorias profissionais que 
existam interações pessoais, são consideradas essenciais para manter 
a energia positiva e aumentar a capacidade empática (NEUMANN; 
GAMBLE, 1995). Seu exercício está associado com a resiliência e 
a prevenção do esgotamento emocional no trabalho, enquanto a fal-
ta deste está diretamente relacionada ao surgimento de enfermidades 
no campo da saúde mental (FIGLEY, 2002; SKOVHOLT; TROTTER-
-MATHISON, 2014).

Em estudo realizado com profissionais da área da saúde, Radunz 
(1999) apresentou categorias e subcategorias relacionadas a prática do 
autocuidado a partir da percepção das atividades realizadas pelos par-
ticipantes ao “cuidar-se”.  Entre as principais atividades citadas estão: 
alimentação adequada, que de acordo com os entrevistados é impor-
tante para manter uma boa saúde; prática  de atividades físicas, como 
forma de relaxar e de repor as energias; fazer atividades de lazer, por 
prazer e descontração; preocupação com a autoimagem;  relações in-
terpessoais; estabelecimento de prioridades, para aproveitar melhor o 
tempo; aproveitar as horas de sono, necessárias para repor energias e 
prevenir  a fadiga e o desgaste; preocupação com o próprio estado emo-
cional, afetivo,  espiritual, mental e psicológico.  

As atividades apresentadas por Radunz são coincidentes com as 
que  caracterizam as dimensões de autocuidado que compõem a Escala 
de Autocuidado Profissional (GALIANA et al., 2015), foco do presente 
estudo, pois abarcam atividades que compreendem o autocuidado no  
âmbito externo, entendido como a prática de atividades que ajudam a 
manter o  corpo saudável; interno, que consiste na realização de ativida-
des que auxiliam  a manter o equilíbrio emocional; e social, que refere 
ao cuidado das relações  pessoais e de apoio. 

 Quando comparados a outras categorias profissionais, o profis-
sional da saúde apresenta taxas mais elevadas de doenças relacionadas 
ao estresse, somado a outros problemas de saúde, que em sua maioria 
são ocasionadas pelo aumento de demanda de trabalho e/ou a falta de 
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apoio entre a equipe (GIBB et al., 2010). Dentre os diferentes espaços 
de trabalho em saúde, os profissionais que lidam com o sofrimento dia-
riamente, como no caso dos profissionais de cuidados paliativos, devem 
ter uma atenção especial quando se trata do seu próprio autocuidado. 
Trabalhar em ambiente ao qual se depara continuamente com o sofri-
mento e com morte pode levar ao desenvolvimento de burnout (PE-
TERS et al., 2012), fadiga por compaixão e baixa qualidade do cuidado 
(KEARNEY et al., 2009).

 Diferentes autores descobriram que a prática de atividades de 
autocuidado apresenta efeitos positivos em profissionais de cuidados 
paliativos. Como Shanafelt et al. (2005), que apresentaram um estudo 
ao qual indicam que oncologistas que apresentavam maior satisfação 
no ambiente de trabalho eram os que utilizavam estratégias de bem-
-estar no cuidado a si próprios. Em relação ao autocuidado interior, a 
espiritualidade tem sido vista como uma forma dos profissionais se re-
conectarem com as suas raízes e atender aos que estão em sofrimento 
(PUCHALSKI; GUENTHER, 2012). Assim como o autocuidado social 
tem sido relacionado com um bom funcionamento em forma de apoio 
entre companheiros ou de uma relação pessoal estável (BARNARD; 
STREET; LOVE, 2006).

 Pelo fato de que a capacidade de autocuidado ser um constru-
to subjetivo que não pode ser diretamente observado, a não ser pelos 
seus atributos ou indicadores, a utilização de uma escala de medida que 
permita avaliar a capacidade do profissional ao se engajar nas ações de 
autocuidado se faz necessária. 

 As autoras do presente artigo têm se dedicado a esse tema em 
suas trajetórias de pesquisa no Brasil e na Espanha, sendo que a primei-
ra autora conduziu seu doutorado pelo Programa de Promoção da Auto-
nomia e Assistência Social e de Saúde na Dependência – Universidade 
de Valência, Espanha – , no ano de 2018, sobre os fatores protetores 
e de risco (na perspectiva de uma qualidade de vida profissional) de 
trabalhadores de cuidados paliativos no Brasil. Tendo como sua moti-
vação de base a experiência como assistente social residente pela Resi-
dência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição, com ênfase 
em Oncologia e Hematologia, onde teve como campo de atuação a uni-
dade de cuidados paliativos do Hospital Nossa Senhora da Conceição, 
Porto Alegre. Permitindo uma leitura das diferentes complexidades que 
podem surgir em um campo de atuação que, em seu cotidiano, lida com 
o sofrimento e a morte.
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 Seguindo esta trajetória, o objetivo deste trabalho é apresen-
tar os resultados da aplicabilidade do instrumento “The Professional 
Self-Care Scale” (PSCS) de Galiana et al. (2015), em profissionais de 
cuidados paliativos brasileiros, bem como a validação da escala para o 
português. Almeja-se, também, oferecer uma nova ferramenta que pos-
sibilite uma maior compreensão do autocuidado profissional, e estimule 
a realização de outros estudos neste contexto. 

Método
Desenho, procedimento e participantes
Trata-se de um estudo transversal, com medida realizada em um 

único momento temporal. A pesquisa foi autorizada e apoiada pela dire-
toria científica da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), 
cuja a qual realizou, através das redes sociais associadas, a promoção/
convite online de participação. Os profissionais foram convidados a 
participar do estudo, de aproximadamente 15-20 minutos de duração, 
através de um questionário anônimo hospedado na plataforma Survey 
Monkey. A participação foi voluntária, e todos os participantes recebe-
ram informações sobre o questionário e manifestaram seu consentimen-
to em participar. 

A amostra foi composta por 161 profissionais de cuidados palia-
tivos, a qual teve como maioria a participação de mulheres (88,70%). 
Com relação à distribuição por categoria profissional, 24,8% eram psi-
cólogos, seguidos de 21,1% de médicos, 19,3% enfermeiros, 11,8% 
assistentes sociais e 23% contemplam outras categorias, incluindo téc-
nicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, etc. 

Medidas
Além dos dados sociodemográficos, utilizou-se os seguintes ins-

trumentos de medida para o estudo: 
Escala de Autocuidado Profissional (Professional Self-Care Sca-

le, PSCP; GALIANA et al., 2015). Essa escala avalia o autocuidado dos 
profissionais em três áreas: autocuidado externo, autocuidado interno 
e autocuidado social. Cada dimensão está formada por três itens, que 
pontua em uma escala tipo Likert de cinco pontos, desde 1 (discordo 
totalmente) a 5 (concordo totalmente). Os itens da escala, na sua versão 
em português, podem ser consultados no Quadro 1. As propriedades 
psicométricas deste instrumento podem ser consultadas na seção de Re-
sultados, pois são o objeto da presente pesquisa. 
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Escala de Atenção e Consciência Plenas (Mindful Attention 
Awareness Scale; BROWN; RYAN, 2003), versão em português (OLI-
VER et al., 2017). Esse instrumento está formado por 15 itens que ava-
liam a tendência geral para estar ciente e consciente de suas próprias 
experiências de vida diária. Os Itens pontuam em uma escala com for-
mato Likert de 6 pontos, que vai de 1 (quase sempre) a 6 (quase nunca). 
A consistência interna nesta amostra foi de ,888.

 Escala de Coping frente à Morte (Coping with Death Scale; 
BUGEN, 1980-1981). A escala foi adaptada ao português para os pro-
pósitos do estudo. Trata-se de um instrumento que avalia a competência 
dos profissionais para atender assuntos relacionados com a morte e o 
processo de morrer, mediante 30 itens. Os itens pontuam em uma escala 
tipo Likert de 7 pontos, de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo total-
mente). A consistência interna para esta investigação foi de ,920. 

Escala de Qualidade de Vida Profissional (Professional Qua-
lity of Life Measure, ProQOL; STAMM, 2010), versão em português 
(GALIANA et al., 2017), que avalia os três componentes principais da 
qualidade de vida profissional: satisfação por compaixão (SC), fadiga 
por compaixão (FC) e burnout. (BO). Os itens pontuam em uma escala 
tipo Likert de 6 pontos, desde 0 (nunca) a 5 (sempre). Às estimativas 
de consistência interna para este estudo foram ,857 para SC, ,770 para 
a FC e ,654 para a BO. 

Quadro 1 –  Escala de Autocuidado Profissional 
Item nº Dimensão Conteúdo

1 Externo Pratico exercícios com regularidade.
2 Externo Costumo seguir uma dieta equilibrada.

3 Social Considero que minhas relações pessoais fora do 
trabalho são satisfatórias.

4 Social Considero que minhas relações familiares são satis-
fatórias.

5 Externo Pratico atividades que me ajudam a relaxar.

6 Interno Meu autocuidado inclui a realização de práticas 
espirituais via meditação, orações …

7 Interno Sou constante, tenho continuidade em minha prática 
espiritual. 

8 Interno Quando me sinto sobrecarregado emocionalmente 
tento buscar um tempo para me cuidar.
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9 Social
Quando me sinto incapaz em relação a uma ativi-
dade, sinto que posso contar com minha equipe de 
trabalho para seguir adiante.

Análises estatísticas 
As análises incluíram estimativas de consistência interna para a 

escala e cada um dos seus itens (i.e., alfa de Cronbach e homogeneidade 
dos itens). A evidência interna foi obtida colocando a prova um modelo 
de equações estruturais. Especificamente, é estimada e avaliada uma 
análise fatorial confirmatória (CFA) em que os três fatores do autocui-
dado (externo, interno e social) explicavam os nove itens da escala. Es-
timou-se utilizando a Máxima Verossimilhança com correções robustas 
para os erros-padrão e índices de ajuste, para dados ordinais fora da 
normalidade (FINNEY; DISTEFANO, 2006). 

Para avaliar o ajuste do modelo, utilizou-se os índices de ajus-
te recomendados na literatura (HU; BENTLER, 1999): a) o estatístico 
qui-quadrado, o qual espera-se que não se apresente estatisticamente 
significativo; b) a CFA com valores maiores de ,90, indicativo de um 
bom ajuste; c) o RMSEA com valores menos de ,08, indicativos de bom 
ajuste.  

Finalmente, para obter a evidência de validade externa, calcu-
lou-se correlações entre as três dimensões do autocuidado e da auto-
consciência (ou atenção plena), a competência de enfrentamento frente 
à morte e as dimensões da qualidade de vida profissional, como já reali-
zado pelos autores da escala original (GALIANA et al., 2015).

Resultados
Análise Fatorial Confirmatória 
O modelo ao qual a estrutura da escala original foi testada obteve 

um ajuste adequado: χ2 (24) = 140,984 (p < ,001), CFI = ,909, SRMR 
= ,096 e RMSEA = ,197 (intervalo de confiança de 90% = ,167 - ,230). 
Apesar de o RMSEA ter ultrapassado ligeiramente o ponto de corte 
recomendado, este índice tem sido especialmente sensível em modelos 
com pequeno número de indicadores e pequenas amostras, como é o 
caso (KENNY et al., 2015).

Em relação ao ajuste analítico, as cargas fatoriais dos itens foram 
todas adequadas, sendo estatisticamente significativas (p < ,010) e os-
cilando entre ,573 (item 2, “Costumo seguir uma dieta equilibrada”) e 
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,954 (item 5, “Pratico atividades que me ajudam a relaxar”) para o fator 
de autocuidado externo, entre ,786 (item 8, “Quando me sinto sobrecar-
regado emocionalmente tento buscar um tempo para me cuidar”) e ,917 
(item 6, “Meu autocuidado inclui a realização de práticas espirituais 
via meditação, orações…”) para o fator de autocuidado interno, e entre 
,607 (item 9, “Quando me sinto incapaz em relação a uma atividade, 
sinto que posso contar com minha equipe de trabalho para seguir adian-
te”) e ,707 (item 3, “Considero que minhas relações pessoais fora do 
trabalho são satisfatórias”) para o fator do autocuidado social, como 
pode ser visto na Figura 1.  Desse modo, todas as saturações fatoriais 
encontram-se acima do valor recomendado.

Consistência interna
Para análise da consistência interna, foi calculado o alfa de Cron-

bach e o índice de fiabilidade composto (composite reliability index, 
CRI). Para o fator de autocuidado externo, as estimações foram de ,726 
para o alfa de Cronbach e de ,799 para o CRI; no caso do autocuidado 
interno, de ,786 e de ,903, respectivamente; e de ,556 e ,699 para o 
fator de autocuidado social. As estimativas de confiabilidade podem 
ser consideradas adequadas porque, embora o valor alfa de 0,556 para 
a dimensão autocuidado social seja pequeno, esse índice de confiabili-
dade é altamente influenciado pelo comprimento da escala ou subescala 
(neste caso, apenas 3 itens) (RAYKOV, 2004).  

Figura 1 –  Ajuste Analítico da Análise Fatorial Confirmatória

 Nota: Todas as saturações fatoriais resultaram estatisticamente significa-
tivas, assim como as correlações entre os fatores (p < ,001). Para melhor 

compreensão, não se apresenta os erros para valores estandarizados. 
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Os estatísticos descritivos para os itens, assim como sua homo-
geneidade, o alfa –  se removido o elemento –  e as correlações entre os 
itens, podem ser analisados na Tabela 1. 

Evidência de validade externa
A validade externa foi estabelecida por meio do cálculo de cor-

relações entre as três dimensões do autocuidado e outros construtos a 
eles relacionados na literatura acadêmica (SANSÓ et al., 2015) sobre 
o bem-estar do profissional paliativo. Seguindo os passos dos autores 
originais da escala (GALIANA et al., 2015), às três dimensões foram 
especificamente correlacionadas com autoconsciência, coping frente à 
morte, satisfação por compaixão, fadiga por compaixão e burnout. Os 
resultados, apresentados na Tabela 2, oferecem um padrão geral de rela-
ções positivas entre as dimensões autocuidado, autoconsciência, coping 
frente à morte e satisfação por compaixão. Enquanto isso, as relações 
entre as dimensões do autocuidado e da fadiga da compaixão e burnout 
foram negativas.

Tabela 1 –  Médias, desvios típicos, homogeneidade dos itens, alfa –  se 
removido o elemento –  e correlações entre os itens da versão em portu-

guês da Escala de Autocuidado Profissional

Notas: M = média; DT = desvios típicos; Corr. Total-elemento: correlação 
entre o item e o total da escala corrigida (homogeneidade corregida); Alfa 
total-elemento = alfa se removido o elemento (fiabilidade do item); * p < 

,050; ** p < ,010.
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Tabela 2 – Correlações entre as dimensões do autocuidado e as variáveis 
relacionadas em profissionais de cuidados paliativos

Notas: * p < ,050; ** p < ,010.

 Discussão
Conforme observado, o autocuidado é um elemento-chave no 

que se refere a bem-estar e desenvolvimento do trabalho dos profissio-
nais de cuidados paliativos e, embora seja um problema antigo, sua res-
posta é uma área emergente de pesquisa científica (KEARNEY et al., 
2009). Diante deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi apresentar e 
validar para o português um instrumento de medida de autocuidado, a 
Escala de Autocuidado Profissional, explorando as atitudes desta práti-
ca em profissionais de cuidados paliativos no Brasil. 

Primeiro, a validade fatorial da escala foi testada usando técnicas 
de modelagem de equações estruturais. Os resultados da CFA, com uma 
estrutura de três fatores baseada nas dimensões da saúde, conforme de-
finido pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1946), mostraram 
índices de ajuste geral adequados, sem problemas de estimativa. No 
que diz respeito ao ajuste analítico, a menor carga fatorial foi para o 
item 9 (“Quando me sinto incapaz em relação a uma atividade, sinto 
que posso contar com minha equipe de trabalho para seguir adiante”), 
assim como no estudo com profissionais espanhóis (GALIANA et al., 
2015). Embora tenha sido pequeno, trata-se de um dado estatisticamen-
te significativo. Além disso, os autores da versão original ressaltam que 
houveram razões substantivas para a manutenção do item no modelo. 
Especialmente, ao considerar-se que o apoio dos colegas geralmente 
é uma face importante da saúde e do bem-estar social (STANSFELD 
et al., 2013) e, especificamente no contexto paliativo, é um indicador 
essencial para tal (ALKEMA; LINTON; DAVIES, 2008).

Quanto à confiabilidade da escala, os resultados foram adequa-
dos para os três fatores do autocuidado, diferenciando-se do estudo 



- 218 -

original, cujo qual não apresentou confiabilidade para a dimensão do 
autocuidado social. 

Também, o presente estudo fornece evidências externas da va-
lidade da escala. A validade de critério foi estabelecida relacionando 
as dimensões do autocuidado à autoconsciência, coping frente à mor-
te e qualidade de vida profissional (SC, FC e BO). Todas as correla-
ções foram consistentes com as encontradas na literatura (BARNARD; 
STREET; LOVE, 2006; HARR, 2013; PUCHALSKI; GUENTHER, 
2012; SHANAFELT et al., 2005). Demonstrando, para além da valida-
de da escala, que as relações entre os construtos também funcionam no 
contexto brasileiro. 

Para concluir, a Escala de Autocuidado Profissional apresentou 
propriedades psicométricas adequadas. Além disso, as evidências ex-
ternas apresentadas neste trabalho suportam o papel do autocuidado no 
contexto do bem-estar dos profissionais. Os estudos com profissionais 
de cuidados paliativos ainda são poucos e, portanto, pesquisas futuras 
sobre o bem-estar dos profissionais seriam bem-vindas.
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CAPÍTULO 11

A EDUCAÇÃO COMO REDE DE 
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Laís Locatelli1

Maíra Giovenardi2

Introdução

A mulher não é igual ao homem, ela não recebe a mesma educação 
que ele, ela não tem direito ao papel e nem ao nome de cidadão, a 
não ser por metáfora.          Rousseau

A educação tem um papel fundamental na prevenção da violên-
cia de gênero – aquela que o homem figura como detentor de um su-
posto poder sobre a mulher por ser homem. Novo Canto3 afirma que o 
conceito de gênero4 “engloba el conjunto de pautas culturales, sociales, 
religiosas, educacionales etc., que sitúan a las mujeres, únicamente por 
el hecho de ser mujer, en una posición de inferioridad en relación con 
los hombres”. É fundamental ter consciência que a situação de desi-
gualdade “tiene un concreto reflejo en la posibilidad de producir daño 

1 Advogada. Psicanalista. Pós-doutora e Doutora em Direitos Humanos –  Universidad de 
Salamanca/Espanha; Pós-doutora em Direitos Sociais – Universidad de Salamanca/Espanha; 
Mestre em Ciências Jurídico-Políticas –  Universidade Autônoma de Lisboa/Portugal; Mestre 
em Psicanálise –  Universidad de León; Pós-graduada em Terapia Psicanalítica –  Universidad 
de Barcelona/Societat Espanyola de Psicoanalisis/Espanha; Pós-graduada em Direito Público 
e Privado - Universidade Regional Integrada/Brasil; Graduada em Direito –  Universidade 
Regional Integrada/Brasil. Email:laislocatelli@gmail.com. 
2 Assistente Social do Instituto Federal Farroupilha-RS. Graduada em Serviço Social e espe-
cialista em Práticas Sociais Interdisciplinares –  Universidade Regional Integrada-RS. Espe-
cialização em Saúde Mental Coletiva –  ESP-RS. Doutoranda e Mestra em Serviço Social-PU-
C-RS, membra do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Saúde e Intersetorialidade 
(NETSI). E-mail: maira.giovenardi@iffarroupilha.edu.br
3 NOVO CANTO, Sandra Isabel. Desigualdad y violencia de género: aproximación a la si-
tuación de las mujeres inmigrantes en España. 2009. Disponível em:  <http://gredos.usal.es/
jspui/bitstream/10366/80256/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_NovoCanto_S.pdf>. 
Acesso em: 02 fev. 2021. 
4 El uso de la expresión “violencia de género” es tan reciente como el propio reconocimiento 
de la realidad del maltrato a las mujeres. Es una manifestación más de la resistencia que existe 
a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica sino 
de género. MAQUEDA ABREU. María Luisa. La Violencia de Género: Concepto y Ámbito. 
Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/familia/pdf/15-189s.pdf>. Acesso em 
05 março 2021 
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físico, psíquico, sexual en la mujer, como consecuencia de esa inmedia-
ta estructura social patriarcal en la que el reparto de roles no es equita-
tivo para ambos sexos”. 

Sobre o contorno social que essa situação de desigualdade gera, 
Jávega e Sorzano, citando Fuller5, mostram a polarização entre o mas-
culino e o feminino os considerando como categorias sobre os quais “se 
organizan las instituciones básicas de la vida social humana: familia, 
parentesco, trabajo, política”. Nesse sentido salienta-se a importância 
da perspectiva de gênero que “implica una revalorización crítica de los 
conceptos tradicionales de todas las disciplinas académicas6”.

Tais contornos nos levam a compreensão da função social e posi-
ções definidas do que é ser mulher e o que cabe à mulher, que deu espa-
ço para a violência de gênero germinar em alguns enquadres políticos, 
temporais e sociais, como destaca Ibañez Martínez:

Las distintas formas de violencia masculina ejercida contra las mu-
jeres, por el mero hecho de serlo, ésta perpetrada en el ámbito so-
cial, laboral o privado, en todas las culturas, y en todas las épocas 
de la historia, es diferente a otro tipo de violencia interpersonal ya 
que hunde sus raíces en normas, creencias y actitudes construidas 
socialmente sobre lo que “debe de ser un hombre” y lo que “debe 
de ser una mujer” que hacen que las mujeres tengan menor poder 
respecto de los hombres en todas las esferas de la vida.

O conceito de violência de gênero apresentado no Art. 1 da De-
claração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher das Nações 
Unidas apresenta outro elemento: a dicotomia público/privado, essen-
cial para a percepção social da violência silenciosa que perpassou sé-
culos contra as mulheres, percebida como um assunto doméstico. O 
Artigo assim dispõe: 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento fí-
sico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Urge destacar que o Brasil se comprometeu, com a assinatura 

5 JÁVEGA, Enriqueta Chicanon; SORZANO, Cruz Sánchez de Lara. “Legislación sobre vio-
lencia de género”. In FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela. Estúdios Interdisciplinares sobre 
Igualdad y Violencia de Género. Granada: Comares, 2008, p. 33-38, p. 36
6 Id NOVO CANTO, Sandra Isabel. Desigualdad y violencia de género: aproximación a la 
situación de las mujeres inmigrantes en España. 2009. Disponível em:  <http://gredos.usal.es/
jspui/bitstream/10366/80256/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_NovoCanto_S.pdf>. 
Acesso em: 02 fev. 2021 
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de tratados internacionais referente ao tema, junto a Organização das 
Nações Unidas, bem como a legislação interna prevê, na Constituição 
Federal, o direito a igualdade, a não discriminação em virtude de sexo 
bem como o direito à educação. 

Com a inserção no ordenamento jurídico de tais direitos, os pa-
péis sociais historicamente atribuídos tanto ao homem quanto a mulher, 
que tendem a perpetuar a violência de gênero na sociedade, inclusive 
como um fenômeno natural e justificável, devem ser modificados com a 
finalidade de desconstruir conceitos arraigados na sociedade. Para tanto, 
se faz imperioso que o processo educacional ultrapasse uma função de 
transmissão de saberes como uma “educação bancária7”, mas que possa 
trazer valores éticos, em consonância com a igualdade, com respon-
sabilidade individual e coletiva, com compromisso com a autonomia, 
a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, permitindo 

os educandos desenvolver o seu poder de captação e de compreen-
são do mundo que lhes aparece, em suas relações com ele, não mais 
como uma realidade estática, mas como uma realidade em transfor-
mação, em processo. (FREIRE, 1987, p. 41). 

Nesse sentido, a educação cumpre uma função social enquanto 
rede de prevenção à violência de gênero, assunto que será tratado ao 
longo do presente artigo, partindo da compreensão conceitual e aden-
trando na prática, com a apresentação da experiência do Núcleo de Gê-
nero e Diversidade Sexual do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha/RS8 do campus de Frederico Westphalen, com 
práticas no ambiente escolar voltadas a promover o respeito e a valori-
zação de todos os sujeitos, através de uma educação libertadora, para o 
enfrentamento à violência de gênero.

Educação e prevenção da violência de gênero
Frente às estatísticas alarmantes de violência de gênero, os go-

vernos têm o desafio de elaborar e consolidar políticas públicas para a 
minimização dos efeitos que essa violência acarreta. As políticas dire-
7 Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa 
indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são 
retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ga-
nhariam significação. [...] Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os 
educandos são os depositários e o educador o depositante”. (FREIRE, 1987, p. 33). 
8 Instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, es-
pecializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino. Equiparados às universidades, os institutos são instituições acreditadoras e certifica-
doras de competências profissionais, além de detentores de autonomia universitária (Lei n° 
11.892/2008). 
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cionadas para a prevenção, especialmente através da educação, são de 
fundamental importância tanto para o reconhecimento dos diferentes 
tipos de violência como para retirar o véu da invisibilidade de relacio-
namentos abusivos e violentos. 

É essencial que nas medidas preventivas destinadas ao público 
das escolas esteja presente a perspectiva de gênero, o que implica estar 
atento para a construção e função social do que significa ser homem e 
mulher – maculadas, historicamente, pela desigualdade. Considerando 
que cada região vai ter desafios próprios, tais medidas devem responder 
as necessidades locais e considerar os agentes políticos com seus inte-
resses e resistências, uma vez que as políticas não são neutras, como 
apresenta Silveira9:

É preciso indagar também o modo como são construídas e a 
quem beneficiam, além de observar a lógica tradicional do Estado que 
tende à fragmentação das ações. Caminhar para políticas integradas de 
gênero é uma aspiração ainda distante para a maioria dos organismos de 
políticas para mulheres em nossas administrações. Isso não quer dizer 
que não fizemos muito e que não tenhamos saldo positivo a apresentar. 
Muitas vezes pegamos atalhos para assegurar políticas para as mulhe-
res, somos obrigadas a nos contentarmos com ações de pequeno al-
cance, restritas aos projetos pilotos, ainda que reconhecidas como boas 
práticas ou experiências exitosas. Sem desmerecer o chamado efeito 
demonstração, precisamos nos colocar a questão da disputa por recur-
sos orçamentários e controle social, das políticas amplas para reverter a 
condição de setores significativos das mulheres.

Importa salientar que a desigualdade de gênero demanda não 
somente políticas públicas específicas contra a violência para dar uma 
resposta integral, efetiva e definitiva, mas devem estar presentes em 
todas as políticas públicas possíveis.

No que se refere à educação, há dois pontos essenciais para serem 
considerados: a autonomia que gera, essencial para que uma situação de 
igualdade se instale de forma permanente (sendo um dos princípios que 
regem as políticas públicas contra a violência de gênero pelo o governo 

9 SILVEIRA, Maria Lúcia da. “Políticas Públicas de Gênero: Impasses e Desafios para For-
talecer a Agenda Política na Perspectiva da Igualdade”. Congresso Internacional de Cidades. 
Seminário Nacional de Coordenadorias da Mulher no Nível Municipal: o Governo da Cidade 
do ponto de vista das mulheres. São Paulo, 22 e 23 de julho de 2003, p. 05. Disponível em: 
<http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cidadania/conselhos_e_coordenadorias/coordenadoria_da_
mulher/Politicas_Genero_1.pdf>. Acesso em 06 jan 2021. 
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brasileiro)10. Isso porque a dependência, seja qual for, coloca a mulher 
em uma situação de maior suscetibilidade frente ao patriarcado11. Por 
outro lado, a educação dá ferramentas para as jovens e adolescentes 
reconhecerem as diferentes facetas da violência de gênero, criando uma 
conscientização social e deslegitimação da manifestação de violência, 
abuso ou maltrato, nos seus primeiros indícios. 

A educação institui-se como uma importante ferramenta de 
transformação social, podendo contribuir para que a sociedade faça o 
enfrentamento a inúmeras demandas sociais que se apresentam à esco-
la. Assim, a escola além de se configurar tradicionalmente como um es-
paço de transferência de conhecimentos técnicos e científicos torna-se 
um ambiente de acolhimento das mais variadas demandas sociais como 
processos de desigualdades, violências e preconceitos. Segundo Lina-
res e Bezerra (2019, p. 132): “A escola não está acima e nem fora da so-
ciedade. O aprendizado se dá em contato com os problemas concretos 
do mundo”. Nesse sentido, a educação torna-se um vetor para a cons-
trução da cidadania, na defesa da democracia e dos direitos humanos. 

Desse modo, proporcionar espaços de debate, escuta e acolhi-
mento é de fundamental importância, pois dessa maneira cria-se um 
pensamento crítico em relação à realidade exposta e uma possível mu-
dança nos padrões de comportamento. Segundo Tiburi (2018, p. 71) 
o patriarcado é um sistema no qual “saber e poder unem-se contra os 
seres heterodenominados como mulheres” e atua na estrutura da socie-
dade, esta “alicerçada no patriarcado machista e sexista, o qual tem sua 
base na conhecida violência contra as mulheres, não por acaso excluí-
das do sistema do poder-saber” (TIBURI, 2018, p. 72).

Na área da educação, historicamente este sistema patriarcal in-
fluenciou o acesso às mulheres ao sistema de ensino convencional, se-
gregando-as dos espaços escolares, especialmente na época do Brasil 
Colônia até a segunda metade do século XVII, tendo um ensino dife-
rente do direcionado aos homens, ocasionando a exclusão das mulheres 
da vida laboral. 
10 BRASIL. Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015. Secretaria de Políticas 
para as Mulheres. Presidência da República. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/assun-
tos/pnpm/publicacoes/pnpm-2013-2015-em-22ago13.pdf>. Acesso em 05 março 2021. 
11 Sabemos que as práticas patriarcais seculares enraizadas nas relações sociais e nas diversas 
institucionalidades do Estado devem ser combatidas no cotidiano de maneira permanente. A 
busca pela igualdade e o enfrentamento das desigualdades de gênero fazem parte da história 
social brasileira, história esta construída em diferentes espaços e lugares com a participação 
de diferentes mulheres, com maior e menor visibilidade e presença política. BRASIL. Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015, Op. Cit. p. 10.
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Outra manifestação da estrutura patriarcal refletida na educação 
pode ser observada na criação das primeiras escolas para meninas, legi-
timada através da Lei Geral de 15 de outubro de 1827, que evidenciava 
uma diferenciação entre a grade curricular das meninas e meninos. A 
referida lei determinava que as meninas não tivessem acesso a todas as 
matérias ministradas aos meninos, principalmente as consideradas mais 
racionais como geometria, limitando o ensino da aritmética somente 
as quatro operações básicas, além de terem que aprender a economia 
doméstica, ou seja, as artes do lar. As mulheres começaram a ingressar 
em cursos normais no final do século XIX, porém os traços discrimina-
tórios ainda permaneciam. 

Contudo, ainda podem-se evidenciar nos dias atuais resquícios 
desse histórico na educação, em algumas nações mais que em outras. 
Não raras vezes, no próprio ambiente escolar se expressam comporta-
mentos sexistas, apesar do esforço educacional que consolide a igual-
dade, como escreve Silva e Gomes (2013, p. 206 e 207): “a instituição 
de ensino desempenha uma dupla função: a formação intelectual e a 
formação social dos indivíduos”.

 A escola pode, neste cenário, ser a propulsora da não violência 
na medida em que proporciona à comunidade escolar espaços saudáveis 
e responsáveis de escuta e acolhimento das demandas, ao mesmo tempo 
em que estimula o debate e reflexão em relação à violência de gênero e 
suas origens. Porém, se o ambiente escolar negar esta como sua função 
social, pode ser um espaço que reproduza a desigualdade de gênero, ou 
seja, “uma educação que não efetiva o discurso e a ação, onde os sujei-
tos não são protagonistas, isto é, detentores da palavra e autônomos em 
seu agir, é uma educação que perpetua e reitera a violência dentro e fora 
dela” (GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2006).

 Assim, visto que a escola em seu papel de formadora de ci-
dadãos/ãs deve incluir em sua rotina escolar ações que problematizem 
questões relacionadas à violência de gênero em suas mais variadas ma-
nifestações através das vivências dos estudantes a fim de desenvolver 
um raciocínio crítico a respeito de seus papéis sociais e individuais, 
traz-se para dentro do debate, neste artigo, um conjunto de práticas 
desenvolvidas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha/RS do campus de Frederico Westphalen, ratificando a edu-
cação como um importante instrumento no enfrentamento à violência 
de gênero. 
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 Desta maneira, o Instituto Federal Farroupilha (IFFar), possui 
como um de seus objetivos a formação de estudantes críticos/as e au-
tônomos/as, comprometidos/as com o desenvolvimento sustentável e, 
para isso, esta instituição possui como base uma educação democrática.

O que se propõe, então, não é uma ação educadora qualquer, 
mas uma educação vinculada a um Projeto Democrático, comprometi-
do com a emancipação dos setores excluídos de nossa sociedade; uma 
educação que assimila e supera os princípios e conceitos da escola e in-
corpora aqueles gestados pela sociedade organizada. Mais do que isso, 
a comunidade educa a própria escola e é educada por ela, que passa a 
assumir um papel mais amplo na superação da exclusão social.

No conceito de inclusão, temos de abrigar o combate a todas as for-
mas de preconceitos, também geradores de violência e intolerância, 
por meio de uma educação humanista, pacifista, preocupada com a 
preservação da natureza e profundamente vinculada à solidariedade 
entre todos os povos independentemente de fronteiras geográficas, 
diferenças étnicas, religiosas ou quanto à orientação sexual (PA-
CHECO, 2011, p. 10). 

 
Neste contexto, o IFFar no ano de 2013, instituiu a Política de 

Diversidade e Inclusão, buscando promover a mudança de paradigmas 
sobre as diferenças e respeito às diversidades a fim de superar barreiras 
históricas, desde a arquitetônica até as atitudinais, que impossibilitam o 
aprender a conviver com as diferenças. Assim, essa política busca pro-
porcionar o acesso, a permanência e a formação qualificada de estudan-
tes, com ações que estimulem o debate e reflexão de questões relacionas 
a inclusão de pessoas com deficiência, das políticas afirmativas e das 
temáticas de gênero. 

Para tal, é composta por três Núcleos Inclusivos, a saber: Núcleo 
de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 
(NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) e 
Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual (NUGEDIS). Este último foi 
criado em 2016 tendo como foco desenvolver políticas, ações e projetos 
no intuito de promover o respeito e a valorização de todas as pessoas, 
proporcionando espaços para debates, vivências e reflexões referentes 
às questões de gênero e diversidade sexual. Para garantir a efetiva partici-
pação de toda comunidade escolar, todos os núcleos são constituídos por 
servidores/as e estudantes do Instituto Federal sendo que a escolha destes 
membros dá-se por afinidade com os temas específicos de cada núcleo. 
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Assim, as ações desenvolvidas pela equipe integrante do NUGE-
DIS almejam estimular a comunidade escolar à reflexão sobre o gênero, 
todas são elaboradas no coletivo e prezam em discutir e intervir sobre a 
realidade de estudantes e da sociedade, elucidando e combatendo todas 
as formas de desigualdade, violência e discriminação de gênero. 

Cabe ressaltar, que anterior à concepção do NUGEDIS não ha-
via no IFFar um espaço formal e institucionalizado, que tratasse sobre 
os temas específicos do núcleo, com regimento próprio e portaria le-
gitimando seus membros. As atividades ocorriam, porém de maneira 
esporádica conforme a disponibilidade e interesse de quem a propu-
sesse. Desse modo, a constituição do núcleo foi um importante marco 
para impulsionar e corroborar na reflexão e ações que visem a violência 
contra a mulher.

Contudo, para elucidar as atividades desenvolvidas neste núcleo, 
traremos pontualmente algumas intervenções já realizadas no Instituto 
Federal Farroupilha campus de Frederico Westphalen (IFFar/FW). Por-
tanto, após a constituição formal do NUGEDIS no IFFar/FW, primeira-
mente fez-se uma interlocução voltada para toda comunidade escolar, 
com o intuito de divulgar e esclarecer aos/as estudantes e servidores/
as os objetivos propostos pelo mesmo. O sentimento de pertencimento 
a um grupo é fundamental para que os/as participantes estejam em um 
ambiente de concórdia e acolhimento, onde possam ter um espaço de 
fala. Assim, estudantes e servidores/as foram convidados/as a participar 
de uma roda de conversa para compreender a finalidade do núcleo e re-
fletir, a partir de suas vivências no IFFar/FW, a importância da atuação 
do mesmo. A participação neste primeiro momento foi bastante expres-
siva, tanto em quantidade de participantes como a qualidade do debate 
tanta que, dias após este encontro, já haviam estudantes mobilizados a 
participar do NUGEDIS. Pode-se refletir que esse fato mostra a impor-
tância e necessidade em tratar essas questões no ambiente escolar.

Como já foi dito anteriormente, este núcleo possui em uma de 
suas frentes de atuação o debate sobre as variadas formas de violência 
pelas quais perpassam o cotidiano das mulheres, haja vista que os dados 
em relação a este tema são alarmantes. Segundo o Atlas da Violência 
(2020), uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas, totali-
zando 4.519 de vítimas em 2018. 

Dessa maneira, debater sobre este tema na escola, trazendo da-
dos da realidade através da problematização sobre a violência cometida 
contra as mulheres, inclusive as vivenciadas pelos/as estudantes, ca-
racteriza-se como uma das ações desenvolvidas pelo NUGEDIS. Para 
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que este debate ocorra dentro de um ambiente respeitoso e acolhedor, 
porém ao mesmo tempo comprometido com a realidade que nos cer-
ca, o núcleo promoveu palestras, em formato de bate-papo e roda de 
conversa com a comunidade escolar, trazendo convidados/as que tra-
balham com este tema em vários espaços ocupacionais. Cabe ressaltar, 
que todas as atividades propostas pelo NUGEDIS têm a participação, 
além da comunidade acadêmica, do público externo com a representa-
ção de Coletivos Feministas advindos da comunidade local.

Outro importante momento de reflexão a ser citado diz respeito 
à roda de conversa ocorrida no IFFar/FW, trazendo como convidados/
as três pessoas que trabalham em instituições no atendimento as mulhe-
res vítimas de violência e/ou fazem parte de movimentos sociais quais 
sejam: um mestrando em História da Universidade Federal de Santa 
Maria-RS que explanou sobre a Retrospectiva Histórica da Construção 
de Gênero, uma profissional ativista dos movimentos sociais e femi-
nista e uma servidora que atua na Procuradoria Especial da Mulher do 
Rio Grande do Sul. Essa última, por trabalhar em um órgão do Estado 
que tem como objetivo zelar pela participação mais efetiva das deputa-
das nos órgãos e nas atividades da Assembleia Legislativa, fiscalizar e 
acompanhar programas dos Governos Municipais, Estadual e Federal e 
receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher, pode 
trazer dados da realidade em relação à violência contra as mulheres 
bem como ações desenvolvidas a fim de prevenir e combater tais atos.

Além dessas atividades que possuem o envolvimento da comu-
nidade regional, o IFFar participou de uma importante adesão a um mo-
vimento internacional conhecido com ElesPorElas (HeForShe)12. Tal 
adesão, no IFFar/FW, envolveu e movimentou cerca de 600 pessoas, 
entre estudantes, servidores/as e comunidade externa, pois foi organi-
zada uma vasta programação ao longo de uma semana com diversas 
atividades tais como: entrega de materiais explicativos, oficina de defe-
sa pessoal destinada às mulheres, mostra de fotos com mulheres que fi-
zeram história, exposição de livros de autoria feminina na biblioteca do 
campus, mural interativo onde o público poderia responder a perguntas 
em relação ao combate à desigualdade de gênero, assinatura virtual na 
plataforma global do movimento (por adesão) e por fim a realização de 
um seminário intitulado “Educação Sem Machismo”. 
12 Criado pela  HYPERLINK “http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-
-mulheres/”ONU Mulheres, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres, o movimento é um esforço global para envolver homens e 
meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu 
potencial, e ajudar homens e mulheres a modelarem juntos uma nova sociedade. 
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Dessa maneira, a partir da efetiva constituição do NUGEDIS e 
das atividades desenvolvidas pelos/as integrantes do mesmo, pode-se 
perceber alguns movimentos importantes na comunidade escolar no 
que diz respeito sobre o fenômeno complexo que é a violência con-
tra a mulher: suscitou-se o interesse de estudantes por novos estudos 
em relação ao tema, um efetivo canal de comunicação foi estabelecido 
entre eles e a instituição a fim de acolher suas demandas, iniciaram-se 
parcerias com a comunidade externa, instituições e coletivos que tem 
como foco o combate à violência cometida contras as mulheres, entre 
outros. Contudo, a educação cumpre sua função social na prevenção da 
violência contra a mulher e ao combate a toda forma de preconceito e 
discriminação, através de ações pautadas pela igualdade e respeito, pro-
piciando aos indivíduos um momento de trocas de experiências através 
do comprometimento com a emancipação dos seres humanos.

Conclusão 
 A necessidade da educação como meio de prevenção à vio-

lência de gênero se faz cada dia mais imperiosa, tanto pelo aumento 
da violência contra as mulheres como pela própria legislação do Brasil 
que consolida direitos à igualdade, a não discriminação e a própria edu-
cação. Também é de fundamental importância o trabalho desenvolvi-
do pela Organização das Nações Unidas nesse sentido, uma vez que o 
Brasil se compromete com a assinatura dos tratados internacionais que 
versam sobre o tema. 

Para tanto, o governo brasileiro tem o desafio de elaborar e con-
solidar políticas públicas para a erradicação da violência de gênero e a 
minimização dos efeitos que essa violência acarreta. As políticas dire-
cionadas para a prevenção, especialmente através da educação, são de 
fundamental importância tanto para o reconhecimento dos diferentes 
tipos de violência como para retirar o véu da invisibilidade de relacio-
namentos abusivos e violentos. 

A educação é via essencial, especialmente para jovens e adoles-
centes, momento em que se formam as dinâmicas de grupo, onde se 
consolidam o “ser e estar” no mundo, da ética, da moral, dos costumes 
etc., bem como para concretizar a autonomia, em diferentes aspectos, 
sendo uma via importante para se atingir a igualdade, caminho para 
que a violência de gênero já não tenha espaço. Enquanto não houver a 
igualdade, a luta será contra um sintoma da desigualdade: a violência 
de gênero existe na discriminação.
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É nesse fio condutor que se deve repensar a educação a partir 
das transformações pelas quais a sociedade está passando, imprimindo 
sua função social destinada a todo ser humano, permitindo-lhes 
apreender a realidade através da construção do pensamento crítico com 
o intuito de consolidar os direitos consagrados e, também, de construir 
uma sociedade mais igualitária entre os homens e as mulheres. O 
trabalho realizado pelo Instituto Federal Farroupilha campus de 
Frederico Westphalen vem nos indicar uma boa prática nesse sentido, 
possibilitando um espaço de debate e informação com uma efetiva 
educação para a igualdade.
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CAPÍTULO 12

SUICÍDIO E QUESTÃO SOCIAL: 
uma equação possível?

Uma reflexão a partir de “Karl Marx: 
sobre o suicídio”

 
Laurem Janine Pereira de Aguiar1

Maria Isabel Barros Bellini2
 

Introdução
    Amou daquela vez como se fosse a última

Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único

E atravessou a rua com seu passo tímido.
(Chico Buarque – Construção)

O suicídio é um fenômeno que atravessa as sociedades humanas. 
Suas marcas podem ser encontradas em diferentes épocas e regiões do 
globo. Marquetti e Marquetti (2015), ao tratarem sobre o suicídio femi-
nino na Grécia Antiga, apresentam um panorama da condição da mu-
lher e das categorias simbólicas e culturais que se revelam permeadas 
de significados particulares à questão de gênero. 

Na mitologia grega, os mitos, as lendas e os contos contribuem 
na busca de sentido e compreensão das relações humanas. No mes-
mo sentido, as diferentes áreas do conhecimento, mas especialmente as 
ciências humanas e sociais, têm buscado nos mitos associações e ana-
logias que possam explicar ou ajudar a entender a existência humana. 
Quase atemporais e indestrutíveis, os mitos seguem encantando pelos 
seus mistérios.

1 Mestra e Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Escola de Hu-
manidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS/Brasil). Es-
pecialista em Saúde Mental Coletiva (UFRGS). Graduada em Terapia Ocupacional (UFSM). 
Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Capes. Email: 
aguiar.laurem@gmail.com
2 Assistente Social. Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PU-
CRS. Pesquisadora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da 
Saúde/RS E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br
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Nas tragédias e nos mitos gregos, frequentemente são mulheres 
as personagens que cometem o suicídio:

Morrem pelo laço (enforcamento) Jocasta, esposa e mãe de Édi-
po; Fedra, esposa de Teseu; Eurídice, esposa de Creonte e mãe de 
Hémon e Meneceu; Dejanira, esposa de Héracles; Leda, mãe de 
Helena e Cliteminestra; e muitas outras. Todas elas se trancam, a 
sós, sem que ninguém as veja, sem espectadores, no tálamo, para 
enforcarem-se. Os maridos geralmente têm que derrubar as portas, 
“fortemente trancadas”, para encontrá-las mortas, suspensas em 
seus véus à viga mestra do palácio. O suicídio/enforcamento é con-
siderado uma morte desprovida de coragem, reprovada pela moral 
e tida como uma solução de mulher para os problemas sem saída, 
entre os gregos do período clássico (MARQUETTI; MARQUET-
TI; 2015, p. 8) 

 
Em Roma, Ovídio (2011) narra o mito de Píramo e Tisbe – his-

tória de um casal que, frente a recusa de suas famílias em permitir sua 
união, foge escondido durante a noite. Tisbe, no entanto, chegando an-
tes ao local de encontro se depara com uma leoa suja de sangue, o que 
a faz fugir deixando para trás seu véu. Píramo, ao ver as pegadas da 
leoa, o véu rasgado e ensanguentado, presume a morte de sua amada e, 
por se sentir culpado, tira sua própria vida. Tisbe, ao retornar, encontra 
Píramo morto e por não o ter em vida, opta por acompanhá-lo na morte, 
suicidando-se aos pés de uma amoreira que, então, passa a ter os frutos 
vermelhos como o sangue.

Tratando-se de mitologia grega, interessam-nos especialmente 
as deusas Moiras – cujo significado, no singular, seria “destino”. Essas 
deusas são tidas como as responsáveis por fabricar, tecer e romper o fio 
da vida. As três irmãs, Cloto, Láquesis e Átropos, possuiriam em suas 
mãos o destino dos deuses e humanos, visto que manejavam o chama-
do “Tear da Fortuna”. Descritas, por vezes, como mulheres lúgubres 
e, por vezes, como mulheres lindas; as irmãs se dividem nas tarefas. 
Cloto, cujo significado em grego é “fiar”, é a fiandeira da vida: deusa 
dos nascimentos e partos, segura o fuso e tece o fio da vida. À Láquesis 
cabe controlar o destino dos mortais, puxando e enrolando o fio tecido. 
E, de acordo com o significado de seu nome, cujo o termo significaria 
“sortear”, sorteia o quinhão de atribuições para cada vida. Por sua vez, 
cabe a Átropos, que em grego significa afastar, cortar o fio da vida e, 
assim, determinar a morte3. 

3 Para mais informações, ver KURY (2009).
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O suicídio, objeto deste artigo, atinge as 3 deusas. Para Cloto, o 
fio da vida por ela tecido será cortado antes do que deveria. À Láquesis, 
caberia apenas aceitar que a sua distribuição das sortes não convence 
o mortal que atenta contra a própria vida. E à Átropos, restaria assistir 
aqueles que lhe retiram a responsabilidade e cortam o próprio fio da 
vida. Para os gregos, a vida era vista como uma disciplina dos deuses, 
não sendo tolerável qualquer afronta.

No continente africano, também temos escritos que falam sobre 
o suicídio. No Egito Antigo, em texto com mais de três mil anos, po-
demos encontrar uma espécie de debate entre uma pessoa e sua própria 
alma (ba). O homem argumenta, em quatro poemas, sobre como a vida 
é sofrida e que pretende se matar, afirmando que “a morte está diante de 
mim hoje,/como a cura de um doente/como sair pela porta após um con-
finamento” (ARAÚJO, 2000, p. 213). Ao longo do escrito, seu ba con-
tra-argumenta afirmando que se o homem optar pelo suicídio, partirá 
sozinho, sem sua alma, explicando-lhe porque não apressar sua morte.

No Oriente Médio, no livro 1 de Samuel – um dos livros do An-
tigo Testamento da Bíblia, relata-se o suicídio de Saul. Este, que teria 
sido primeiro rei do Antigo Reino de Israel, ao desobedecer inúmeras 
vezes às ordens de Deus, viu seus filhos morrerem em combate com os 
Filisteus e foi, ele próprio, perseguido e gravemente ferido por flechei-
ros inimigos. Com o assassinato de seus descendentes e percebendo a 
inevitabilidade de sua morte, solicitou ao seu escudeiro que o matasse 
com sua espada. O escudeiro, assustado, negou o pedido de Saul que 
optou, então, por empunhar ele próprio sua espada e lançar seu corpo 
contra ela. O escudeiro, desta maneira, acaba fazendo o mesmo (1 SA-
MUEL 31).

Na Idade Média, período marcado por uma forte influência da 
Igreja Católica (HUBERMAN, 1981), Giotto di Bondone (1266-1337), 
considerado por muitos como precursor da pintura renascentista, retrata 
“Virtù e Vizi” em um conjunto de afrescos na Cappella degli Scrovegni, 
em Pádua. O pintor apresenta sete virtudes e sete vícios que se dispõem 
respectivamente ao lado esquerdo e direito da capela até chegar ao al-
tar. O último vício, o Desespero, é representado pela imagem de uma 
mulher que comete suicídio por enforcamento e tem, em cima de si, a 
figura de um diabo que a puxa com uma espécie de gancho. 

Pisani (2010), ao analisar a obra de Giotto, observa que “a falta 
de esperança é a ofensa mais séria que pode ser feita a Deus, porque 
nega sua própria essência. Deus é misericórdia e bondade. Aqueles que 
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se desesperam de seu perdão cometem um suicídio da alma” (PISANI, 
2010, p. 220, tradução nossa). Em síntese, aquele que não nutre a espe-
rança acabaria perdendo a possibilidade da vida eterna.

Werlang (2013), por sua vez, informa em sua tese sobre o suicí-
dio no meio rural que, já durante o Renascimento, esta prática estava 
presen te de forma significativa:

o suicídio se populariza e chega-se a falar em epidemia de suicí-
dios. Há um incremento dessa temática na literatura e “as obras 
literárias e o teatro tornam-se o lugar da abordagem da morte volun-
tária”. A repressão ao suicida tenderá à diminuição a partir dos sé-
culos XVI e XVII e a Revolução Francesa proibirá qualquer tipo de 
condenação. Aos poucos, a Igreja vai tornando-se mais tolerante e 
as punições religiosas não mais serão aplicadas àqueles que realiza-
ram o ato em um momento de loucura. (WERLANG, 2013, p. 28).

Essas representações, oriundas de períodos e lugares distintos, 
evidenciam a existência do suicídio ao longo de diferentes sociedades 
humanas. Essa afirmação se faz necessária para destacar que o suicídio 
não é uma “invenção” do capitalismo ou uma simples reação à questão 
social e suas expressões. Temporalmente, os registros de suicídios são 
encontrados muito antes do surgimento do capitalismo. No entanto, isso 
não significa a afirmação do suicídio como algo “natural”, intrínseco 
ao ser humano, mas sim que este é um fenômeno “natural” para o ser 
humano destas sociedades. Dito de outra maneira: 

o que é contra a natureza não acontece. Ao contrário, está na na-
tureza de nossa sociedade gerar muitos suicídios, ao passo que os 
tártaros não se suicidam. As sociedades não geram todas, portanto, 
os mesmos produtos; é o que precisamos ter em mente para traba-
lharmos na reforma de nossa sociedade e permitir-lhe que se eleve 
a um patamar mais alto (MARX, 2006, p. 25).

As pessoas possuem necessidades materiais, psíquicas e espiri-
tuais que só surgem e podem ser supridas na relação com o outro – visto 
que o ser humano é o ser social (MARX, 2010). A não realização dessas 
necessidades provocaria sofrimento social, que Werlang descreve como

um sofrimento  que se instala/esconde nas zonas de precariedade, 
nas zonas sociais de fragilidade e cuja ação implica na perda ou 
possibilidade de perda dos objetos sociais: saúde, trabalho, desejos, 
sonhos, vínculos sociais, ou seja, o todo da vida composto pelo con-
creto e pelo subjetivo que permite viver a cada dia, a vida psíquica, 
a vida interior composta pela subjetividade (WERLANG, 2013, p. 
227).
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Neste sentido, os fatores que levam ao suicídio não podem ser 
determinados unicamente por um fator psicológico e tampouco podem 
ser reduzidos à um condicionante social. Devem ser analisados enquan-
to um conjunto de múltiplas determinações que se modificam ao longo 
do tempo e do espaço, transpassando as relações de vida e morte.

 
Notas sobre o suicídio em Karl Marx

Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas

Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima. 

(Chico Buarque –  Construção)
 
Karl Marx (1818-1883), no período em que muitos denominam 

como o do “jovem Marx”, publica o artigo “Peuchet: sobre o suicídio”. 
Quando dessa publicação, em 1846, Marx vivia em Bruxelas, em seu 
segundo exílio. Preocupado com a forma de vida na sociedade burgue-
sa, recorreu ao autor francês Jacques Peuchet (1758-1839); que fora 
um estudioso, militante do partido monarquista, ex-arquivista policial 
e escritor de Mémoires tirés des archives de la police de Paris – livro 
que só permitiu que fosse publicado após sua morte, “de modo que nin-
guém pudesse incluí-lo entre os ‘precipitados’ socialistas e comunistas” 
(MARX, p. 23, 2006). Adotaremos aqui Marx/Peuchet para nos refe-
rirmos ao livro, uma vez que Marx realiza notas e comentários sobre 
a totalidade do livro escrito por Peuchet, muitas vezes acrescentando 
parágrafos, frases e expressões no próprio texto4. 

A escolha de Peuchet aparece no livro por ao menos dois moti-
vos. O primeiro dá-se pela admiração de Marx à crítica social francesa, 
como o próprio autor nos revela:

A crítica francesa da sociedade tem, em parte, pelo menos a grande 
vantagem de ter apontado as contradições e os contrassensos da 
vida moderna, não apenas nas relações entre classes específicas, 
mas também em todos os círculos e configurações da hodierna con-
vivência e, sobretudo, por suas descrições dotadas de um calor vital 
imediato, de uma visão rica, de uma acuidade mundana e de uma 
ousada originalidade, que se procuraria em vão em outras nações 
(MARX, 2006, p. 21). 

4 Na apresentação, intitulada “Um Marx insólito”, Michael Lowy opta por apresentar os co-
mentários acerca do texto com a referência “Marx/Peuchet”, pelos mesmos motivos que ex-
pressamos acima (LOWY, 2006).
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Marx explica que tal “supremacia francesa” não ocorre só em 
razão de autores socialistas, mas também por escritores de todas as es-
feras da literatura, principalmente nos gêneros de romance e memórias, 
como é o caso de Peuchet. Lowy (2006) nos lembra que os textos de 
Peuchet não inspiraram apenas Marx, mas Alexandre Dumas em seu 
clássico literário O Conde de Monte Cristo. Peuchet era um escritor 
fascinante e esta seria uma segunda razão pela sua escolha.

Em Jacques Peuchet, como também em muitos dos velhos mi-
litantes franceses – hoje quase todos mortos – que passaram por várias 
revoluções desde 1789, por várias desilusões, momentos de entusias-
mo, constituições, governantes, derrotas e vitórias, a crítica das relações 
de propriedade, das relações familiares e das demais relações privadas 
– em uma palavra, a crítica da vida privada – surge como necessá-
rio resultado de suas experiências políticas (MARX, 2006, p. 22, grifo 
nosso).

 É justamente a partir deste fenômeno – o suicídio – que se apre-
senta na aparência como particularidade do âmbito privado, que Marx 
irá expor a falsa dicotomia que existe entre a vida pública e a vida pri-
vada. Para isso utilizará a todo momento passagens do livro de Peuchet. 
Dentre elas, relatos escritos por Peuchet enquanto ele desempenhava a 
função de arquivista da Prefeitura de Polícia de Paris. Um desses relatos 
conta a história de uma jovem filha de alfaiates que, ao dormir com seu 
futuro marido uma noite antes do casamento, foi severamente julgada e 
humilhada por seus pais e padrinhos diante de todos. O sentimento de 
vergonha levou a jovem a correr em direção ao rio Sena, onde jogou-se 
na água e foi resgatada sem vida. Alguns dias depois, os pais foram até 
a delegacia pedir para retirar as jóias que a jovem carregava no corpo. 
Neste caso, Marx/Peuchet comentam:

As pessoas mais covardes, as mais incapazes de se contrapor, tor-
nam-se intolerantes assim que podem lançar mão de sua autorida-
de absoluta de pessoas mais velhas. O mau uso dessa autoridade é 
igualmente uma compensação grosseira para o servilismo e a su-
bordinação aos quais essas pessoas estão submetidas, de bom ou de 
mau grado, na sociedade burguesa” (MARX, 2006, p. 32).

 Outro caso apresentado é de um homem que trabalhava na guar-
da real e que fora afastado sem qualquer consideração. O homem, que 
já tinha idade avançada, não conseguira se reincorporar às Forças Ar-
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madas e tampouco tinha qualidades para trabalhar em outro setor, como 
a indústria ou a agricultura. Sem emprego, dependia da mulher e das 
filhas para sustentá-lo. Deprimiu-se e passou a se sentir um fardo para 
a família, cometendo suicídio por acreditar ser sua obrigação aliviá-
-las dessa sobrecarga. Entre 1817 e 1824, como apontam Marx/Peuchet 
(2006), a delegacia registrou 2808 casos de suicídio em Paris.

Marx/Peuchet exibem uma nova face do suicídio ao tratá-lo como 
um “sintoma da organização deficiente de nossa sociedade” (MARX, 
2006, p. 24) e demonstram esse argumento relatando que nas épocas de 
“paralisação e das crises da indústria, em temporadas de encarecimento 
dos meios de vida e de invernos rigorosos, esse sintoma é sempre mais 
presente e assume um caráter epidêmico” (MARX, 2006, p. 24).

Como destacam os autores, ainda que a miséria seja a maior cau-
sa identificada nos atos suicidas, este não é um acontecimento exclusi-
vo dos pobres. Artistas, políticos e ricos também encontram no suicídio 
um fim para suas existências. As doenças, os desafetos, a solidão, os 
sofrimentos familiares, a monotonia, o desgosto, a falta de amor à vida, 
são razões que atravessam as classes sociais (MARX, 2006).

Para Marx, não se tratava apenas de dar pão e educação ao pro-
letariado. Toda a sociedade definha sob as condições do modo de vida 
capitalista, inclusive os próprios capitalistas que, ao contrário da ideia 
que se “vende”, não vivem o “melhor dos mundos”. Eles próprios, os 
burgueses, vivem sob o jugo do capital. 

Lowy (2016) considera que para Marx/Peuchet:  

a crítica da sociedade burguesa não pode se limitar à questão da 
exploração econômica – por mais importante que seja. Ela deve 
assumir um amplo caráter social e ético, incluindo todos os seus 
profundos e múltiplos aspectos opressivos. A natureza desumana da 
sociedade capitalista fere os indivíduos das mais diversas origens 
sociais (LOWY, 2006, p. 17-18). 

 
Ainda assim, não é incomum que se tente encontrar formas de 

condenação ao suicídio e explicá-lo como um ato de covardia ou levian-
dade. É importante, porém, ressaltar que não há um parâmetro único 
que possa servir como medida de coragem ou compostura. A humanida-
de não é capaz de enquadrar-se em um único modelo tido como correto. 

Tudo o que se disse contra o suicídio gira em torno do mesmo cír-
culo de ideias. A eles são contrapostos os desígnios da Providência, 
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mas a própria existência do suicídio é um notório protesto contra 
esses desígnios ininteligíveis. Falam-nos de nossos deveres para 
com a sociedade, sem que, no entanto, nossos direitos em relação 
a essa sociedade sejam esclarecidos e efetivados e termina-se por 
exaltar a façanha mil vezes maior de dominar a dor ao invés de 
sucumbir a ela, uma façanha tão lúgubre quanto a perspectiva que 
ela inaugura. Em poucas palavras, faz-se do suicídio um ato de co-
vardia, um crime contra as leis, a sociedade e a honra (MARX, 
2006, p. 26).

Marx/Peuchet explicam que para aqueles que estão dominados 
pela infelicidade, as “saídas” religiosas e filosóficas são ineficazes. A 
dor é real, pulsante e vivida em seu presente. As saídas filosóficas – a 
ideia de que é mais digno lutar do que sucumbir a dor – não são possí-
veis de se fazer sentir ou trazer alguma forma de alento. Aos religiosos, 
apresenta-se a possibilidade de uma existência melhor após a morte e 
aos não religiosos o repouso no nada. Não é possível conter o suicídio 
com a penalidade da infâmia e, sobretudo, não é possível conter o sui-
cídio enquanto não houver uma mudança radical em nossa sociedade. 
Como abordamos anteriormente, a vida e a morte são intrínsecas à con-
dição humana, mas o suicídio não. Dessa forma, não é possível tratá-lo 
como antinatural, uma vez que não existe uma “natureza humana” em 
si, mas sempre em relação com a sociedade. Em contraposição, cons-
troem sociedades que têm em sua natureza elementos que degradam 
a vida nos mais diferentes aspectos. Constroem sociedades onde “o 
homem parece um mistério para o homem; sabe-se apenas censurá-lo, 
mas não se o conhece” (MARX, 2006, p. 26).

Quando se veem a forma leviana com que as instituições, sob cujo 
domínio a Europa vive, dispõem do sangue e da vida dos povos, a 
forma como distribuem a justiça civilizada com um rico material 
de prisões, de castigo e de instrumentos de suplício para a sanção 
de seus desígnios incertos; quando se vê a quantidade incrível de 
classes que, por todos os lados, são abandonadas na miséria, e os 
párias sociais, que são golpeados com um desprezo brutal e preven-
tivo, talvez para dispensar-se do incômodo de ter que arrancá-los 
de sua sujeira; quando se vê tudo isso, então não se entende com 
que direito se poderia exigir do indivíduo que ele preserve em 
si mesmo uma existência que é espezinhada por nossos hábitos 
mais corriqueiros, nossos preconceitos, nossas leis e nossos cos-
tumes em geral (MARX, 2006, p, 26-27, grifo nosso).

 
 Marx/Peuchet consideram que o suicídio não é mais do que um 

entre os milhares de sintomas dessa sociedade. E que, sem uma mu-
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dança total da ordem social, qualquer tentativa de combater o suicídio 
em sua totalidade será limitada, pois vive-se em uma sociedade de total 
estranhamento entre os seres humanos: as “verdadeiras” relações hu-
manas precisam ser criadas. Citando Rousseau, os autores questionam: 

que tipo de sociedade é esta, em que se encontra a mais profunda 
solidão no seio de tantos milhões; e que se pode ser tomado por um 
desejo implacável de matar a si mesmo, sem que ninguém possa 
prevê-lo? [...] é, uma selva, habitada por feras selvagens” (MARX, 
2006, p. 28).

        
Suicídio e questão social

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado
E flutuou no ar como se fosse um pássaro

E se acabou no chão feito um pacote flácido
Agonizou no meio do passeio público

Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
(Chico Buarque – Construção)

         
O capitalismo, apesar de manifestar-se de maneiras distintas a 

depender da formação sócio-histórica que analisamos, sempre se es-
trutura a partir da relação entre capital e trabalho. Em outras palavras, 
o capitalismo, enquanto sistema, está baseado em uma divisão social 
que contrapõem aqueles que são proprietários dos meios de produção e 
aqueles que não possuem nada além da própria força de trabalho.

A história do capitalismo, assim, é uma história de despossessão, 
de exploração, que foi inscrita na história da humanidade com sangue e 
fogo (MARX, 2013). Todavia, o capitalismo precisou articular coerção 
e consenso: sangue e fogo a serviço de uma concepção de mundo – e 
vice-versa. Ao longo do tempo, não bastou expropriar os camponeses 
ou submeter os trabalhadores a jornadas exaustivas nas fábricas, foi 
preciso convencer a todos de que o mundo, necessariamente, deveria 
ser assim. Foi preciso estranhar a relação entre trabalhador e trabalho – 
e entre o trabalhador e ele próprio:

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza pro-
duz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. 
O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto às 
mercadorias que cria. Com a valorização do mundo das coisas (Sa-
chenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo 
dos homens (Menschenwelt) (MARX, 2010, p. 80).
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O trabalho estranhado, ocultado pela burguesia, condiciona a 
classe trabalhadora a um modo de vida que é essencialmente infeliz: 
“primeiro, que o trabalho é externo ao trabalhador, isto é, não pertence 
ao seu ser, que nele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas ne-
ga-se nele, que não se sente bem, mas infeliz” (MARX, p. 82, 2010). 

Marx expõe, ainda, o sentimento comum à classe trabalhadora: 

O trabalhador só se sente, por conseguinte e em primeiro lugar, 
junto a si [quando] fora do trabalho e fora de si [quando] no traba-
lho. Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está 
em casa. O seu trabalho não é, portanto, voluntário, mas forçado, 
trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma 
carência, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora 
dele. Sua estranheza (Fremdheit) evidencia-se aqui [de forma] tão 
pura que, tão logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se 
do trabalho como de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no 
qual o homem se exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de 
mortificação (MARX, 2010, p. 83).

 
O capitalismo produz, em seu âmago, um complexo de contra-

dições entre capital e trabalho, que tem se modificado e se retroalimen-
tado de suas contradições ao longo dos últimos três séculos, ampliando 
a invisibilidade do trabalho e alargando as desigualdades causadas por 
um modo de produção baseado na exploração. 

A relação entre o número de suicídios, bem como suas motiva-
ções, e a questão social e suas expressões pode ser percebida no próprio 
exercício proposto por Marx/Peuchet de analisar o suicídio tomando 
a vida concreta como lente de investigação. Quando nos referimos a 
questão social, a compreendemos como o conjunto das expressões da 
desigualdade promovido pelo capitalismo maduro, onde a produção 
social é cada vez mais coletiva, o trabalho é amplamente social, mas, 
por sua vez, a apropriação dos frutos do trabalho permanece privada e 
monopolizada por uma parte da sociedade. (IAMAMOTO, 1999).

Em consonância com este diagnóstico, podemos destacar o rela-
tório da Organização Pan-Americana de Saúde (2018) que identificou 
cerca de 800 mil casos de suicídio registrados ao ano: sendo que 79% 
destes, no ano de 2016, encontravam-se em países de baixa ou média 
renda. Entre os fatores de risco, a OPAS considera que:

Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais (em particular, 
depressão e abuso de álcool) esteja bem estabelecida em países de 
alta renda, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em mo-
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mento de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os 
estresses da vida – tais como problemas financeiros, términos 
de relacionamento ou dores crônicas e doenças. Além disso, o 
enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas 
e um senso de isolamento estão fortemente associados com o com-
portamento suicida. As taxas de suicídio também são elevadas em 
grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados 
e migrantes; indígenas; lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros 
e intersexuais (LGBTI); e pessoas privadas de liberdade (OPAS, 
2010, online, grifos nossos).

A depressão e o uso abusivo de substâncias psicoativas, embora 
apareçam como distúrbio suicida e/ou mental, são acometimentos que 
também tem relações profundas com as expressões da questão social. A 
depressão, por exemplo, comum entre pessoas que passaram por even-
tos adversos na vida, tais como desemprego, violência das mais diver-
sas naturezas, luto, trauma psicológico; deve ser compreendida como 
resultante de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e 
biológicos (OPAS, 2018) – podendo sofrer agravamentos de seu quadro 
(ou não) a depender das condições de vida que o sujeito se encontra 
socialmente. Ou seja, fatores de exposição e fatores de proteção – situa-
ções de estresse, violência, condições de tratamento adequado, apoio de 
familiares e amigos etc.

Além de agravar quadros de adoecimento mental, expressões da 
questão social (como o desemprego, já referido anteriormente) podem 
ser a gênese desses quadros. Neste sentido, considerando o capitalismo 
como sistema incapaz de garantir a satisfação das necessidades huma-
nas de todos, por estar ancorado na lógica da acumulação privada e por 
necessariamente gerar momentos de degradação ainda mais intensos da 
vida humana, como nas crises capitalistas, não seria correto afirmar que 
este sistema mantém uma relação indissociável com o suicídio?

As crises de 1929 e 2008 apontam neste sentido. A primeira, 
marcada pelo episódio conhecido como “Quinta-feira Negra”, referente 
ao dia 24 de outubro de 1929, quando ocorreu o crash da bolsa de valo-
res em Nova Iorque, teve como resultado um aumento de 9,9% de casos 
de suicídio registrados nos Estados Unidos em 1930. A média anual 
anterior, entre 1927 e 1929 crescia a um ritmo de 1.9% ao ano (LUO et 
al., 2011, online). Em 2008, a eclosão da crise que desencadeou uma 
cascata de colapsos financeiros, também resultou em um incremento no 
número de suicídios, como apontam diferentes estudos5. 
5 Diversos estudos corroboram esta visão (LUO et al., 2011), dentre os quais destacamos o 
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Com relação às crises, David Harvey atenta que:
o que há de tão notável nas crises não é tanto a ampla reconfigu-
ração da paisagem física, mas as mudanças drásticas no modo de 
pensar e entender, nas instituições e ideologias dominantes, nos 
processos, alianças e subjetividades políticas, nas tecnologias e 
formas organizacionais, nas relações sociais, nos costumes e nas 
preferências culturais que permeiam a vida cotidiana. As crises aba-
lam profundamente nossas concepções de mundo e do lugar que 
ocupamos nele. E nós, como participantes e habitantes inquietos 
desse mundo que vem surgindo, temos de nos adaptar, por coerção 
ou consentimento, a um novo estado de coisas, ao mesmo tempo 
que, por meio de nossas ações e do modo como pensamos e nos 
comportamos, damos nossa pequena contribuição às complicações 
desse mundo (HARVEY, 2016, n.p.).

Além disso, a crise atual provocou um aprofundamento das so-
luções neoliberais (HARVEY, 2016), caracterizadas por serem um con-
junto de práticas econômicas, políticas e ideológicas que orientam o 
enxugamento do Estado para as políticas sociais e para os cidadãos, 
enquanto produzem um Estado máximo para o mercado. Propaga-se 
para a grande massa de trabalhadores impossibilitados de trabalhar, de-
vido a expansão do desemprego (tido como necessário e natural para os 
neoliberais), a ideia de que as flexibilizações das relações de trabalho 
poderão garantir uma vida melhor a todos – ao empresário que poderá 
empreender livre dos empecilhos do Estado e ao trabalhador, que volta-
ria a ter emprego. Esta movimentação atua para criar e consolidar uma 
mentalidade neoliberal que acentua o individualismo, a concorrência 
e a meritocracia. Essa perspectiva deposita no indivíduo a responsa-
bilidade total pelo sucesso e pela felicidade que se materializaria no 
consumo, no acesso a bens e no empoderamento (DARDOT; LAVAL, 
2016; ANTUNES, 2018).

 Neste sentido, Dardot e Laval apontam que:
quando a empresa torna-se uma forma de vida [...], a multiplicidade 
de escolhas que se devem fazer dia a dia, o encorajamento a assumir 
riscos continuamente, a incitação permanente à capacitação pessoal 
podem causar com o tempo um “cansaço de si mesmo” (DARDOT; 
LAVAL, 2016, p. 367). 

Ricardo Antunes, observando outro aspecto desta radicalização 
neoliberal, aponta para o fato de que o suicídio nos locais de traba-
estudo desenvolvido pela parceria entre pesquisadores de diferentes países e instituições sobre 
o impacto da crise de 2008 no suicídio, elencando dados de 54 países, onde se revela um cres-
cimento do número da taxa de suicídios no ano seguinte em países afetados mais diretamente 
pela crise –  como os Estados Unidos, por exemplo (CHANG et al., 2013)..
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lho tem se tornado uma realidade cada vez mais presente, tendo rela-
ção direta com “deterioração das condições de trabalho sob a vigência 
da gestão flexível” (ANTUNES, 2018, p. 144). Em outras palavras, o 
neoliberalismo tende a acentuar o número de suicídios por duas vias: 
primeiramente, com a precarização das condições de trabalho e de não 
trabalho, piorando as condições materiais de vida da classe trabalhado-
ra; e, em segundo lugar, pela imposição de uma visão de mundo que de-
posita no sujeito, no indivíduo, todas as responsabilidades pelo sucesso 
ou insucesso de sua vida – quando sabemos que as políticas neoliberais 
estão voltadas justamente para gerar a miséria de muitos e a “felicida-
de” de poucos. 

É importante destacar, também, que o suicídio aparece ainda 
como a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos 
no mundo e a quarta maior causa de mortes no Brasil – período que 
corresponde ao momento de ingresso, ao menos formal, no mercado 
de trabalho, além de ser um momento de grande conflito geracional. 
Segundo a OPAS (2019), o relatório intitulado “The Health of Adoles-
cents and Youth in the Americas: Implementation of the Regional Stra-
tegy and Plan of Action on Adolescent and Youth Health 2010-2018” 
evidencia que ao menos metade das mortes de jovens nas Américas 
– homicídio, acidentes, suicídio – poderiam ser evitadas com o investi-
mento/criação de um sistema de proteção adequado.

Observamos, até aqui, a forte relação entre o suicídio e a questão 
social, bem como seu agravamento ou surgimento em decorrência de 
suas mais diversas expressões. No mesmo sentido, podemos analisar 
que estas mortes e os processos de adoecimento são também inerentes à 
sociabilidade capitalista. Sendo assim, da mesma forma que só é possí-
vel suprimir a questão social, suprimindo a ordem capitalista (NETTO, 
2011), é correto afirmar que para o suicídio deixar de ser uma realidade 
devastadora da vida humana, é necessário lutar por uma outra socia-
bilidade, uma sociabilidade que não esteja pautada pela acumulação 
privada de capital. É preciso lutar por um mundo livre de exploração e 
de opressão: lutar por uma sociedade socialista.

Conclusão
Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir

Pela fumaça e a desgraça que a gente tem que tossir
Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair

Deus lhe pague
(Chico Buarque - Construção)
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Na atualidade, o suicídio é considerado um grave problema de 
saúde pública, sendo cada dia mais uma pauta de criação de políticas 
sociais que visam combatê-lo e valorizar a vida. Como é o caso, no Bra-
sil, da Lei n. 13.819/2019 que institui a Política Nacional de Prevenção 
da Automutilação e do Suicídio, que só será passiva de implementação 
pela existência anterior de uma Rede de Atenção Psicossocial do Siste-
ma Único de Saúde, que acolhe esses casos desde a atenção básica até 
a alta complexidade, bem como de uma série de sistemas de notificação 
que registram os casos de suicídio, tais como o Departamento de Infor-
mática do Sistema Único de Saúde (Datasus) e Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Sinan). Vale ressaltar que essas políticas 
vão na contramão da proposta neoliberal, sendo afetadas diretamente 
pelo conjunto de medidas de austeridade fiscal implementadas princi-
palmente após a aprovação da Emenda Constitucional n. 95, de 15 de 
dezembro de 2016. Ou seja, o capitalismo neoliberal não só estimula 
condições que fazem crescer o número de suicídios, como também su-
cateia políticas que o combatem. 

Ainda que exista por parte dos Organismos Internacionais uma 
análise e recomendações constantes para a prevenção do suicídio e que 
existam políticas sociais (como é o caso do Brasil) que atuam direta-
mente no acolhimento e notificação desses casos, o suicídio segue sen-
do um fenômeno comum.  Percebemos que não são fatos isolados em si 
e entre si. Há fatores que revelam os impactos nocivos de uma socieda-
de doente e adoecedora na vida material e subjetiva das pessoas. Como 
descreveu muito bem a escritora Eliane Brum (2016), em sua coluna: 

Estamos exaustos e correndo. [...] E a má notícia é que continua-
remos exaustos e correndo, porque exaustos-e-correndo virou a 
condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição 
humana um corpo humano não aguenta (BRUM, 2016, online).

Consideramos então que, para além de garantir a manutenção das 
políticas sociais já existentes, é primordial repensarmos como combater 
a raiz da questão. É preciso traçar estratégias para suprimir a lógica in-
dividualista e resgatar a solidariedade de classe. É preciso suprimir a ló-
gica autoritária das relações afetivas que, como vimos anteriormente, é 
tratada por Marx como uma “compensação grosseira para o servilismo 
e a subordinação aos quais essas pessoas estão submetidas” (MARX, 
2006, p. 32). É preciso repudiar a ideia de que a classe trabalhadora só 
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precisa de pão e educação, como retrata a música dos Titãs: “a gente 
não quer só comida/ a gente quer comida diversão e arte/ a gente não 
quer só comida/ a gente quer saída para qualquer parte”.  E, ainda, é 
preciso afirmar que não só os trabalhadores definham sob as condições 
sociais capitalistas: a burguesia, ainda que não seja explorada, vive 
o mesmo mundo e seus indivíduos são dotados de sentimentos como 
qualquer humano. Precisamos lutar por uma nova forma de sociabilida-
de que só será possível com a supressão das classes sociais e do sistema 
capitalista.
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CAPÍTULO 13

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 
E POPULAÇÕES INDÍGENAS E 

TRADICIONAIS NÃO INDÍGENAS: 
Realidades tragicamente 

ignoradas no Brasil e na Austrália
   

                                      Débora Cristina Bandeira Rodrigues1                                    
(in memoriam)

Esse artigo homeganeia a Professora Débora Rodrigues, que 
participou ativamente da sua concepção e que foi impedida de seguir 
conosco pela pandemia da covid-19, falecendo em fevereiro de 2021. 
Querida Débora, fica aqui mais um pedacinho de seu grande legado. 

Débora Rodrigues presente!  

Maria Isabel Barros Bellini2

Melissa Haswell3

Introdução
Este artigo foi elaborado em conjunto por pesquisadores do Bra-

sil e da Austrália4 e aborda a atual crise gerada por abordagens insus-

1 Docente na UFAM, Pós Doutora em Serviço Social pela PUCRS. Pesquisadora no Grupo 
Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e Desenvolvimento de Tecnologias Sociais na 
Amazônia (INTER-AÇÃO. Falecida em fevereiro/2021. 
2 Docente da Graduação e da Pós-Graduação do Curso de Serviço Social e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutora em Serviço Social pela PUCRS. Pesquisa-
dora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, 
Saúde e Intersetorialidade (NETSI). Assistente social da Secretaria Estadual da Saúde/RS 
E-mail: maria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br. 
3 Professora de Prática em Bem-Estar Ambiental; Gabinete do Vice-Chanceler Adjunto, 
Estratégia e Serviços Indígenas; Edifício John Woolley. Universidade de Sydney. melissa.
haswell@sydney.edu.au
4  Este artigo é um dos produtos do Edital Capes PrInt- PUC-RS o qual possibilitou a rea-
lização da Missão de Estudos na Queensland University of Technology/QUT – Australia, 
em 2019, sob orientação da Professora Nicole Edwards, onde conhecemos a Profa. Melissa 
Haswell. Seguimos em contatos profícuos construindo uma parceria entre professores e pes-
quisadores das instituições envolvidas cumprindo os objetivos do Edital Capes  PrInt de fo-
mentar a construção, a implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacio-
nalização  e estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas a aprimorar 
a qualidade da produção acadêmica vinculada à pós-graduação.
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tentáveis na gestão dos recursos naturais em contrapartida às possibili-
dades de conceber e planejar outros sistemas de conhecimento e prática 
para o alcance da sustentabilidade. A realidade brasileira é abordada na 
primeira parte com ênfase nos Indígenas e  Tradicionais Não Indígenas 
da Amazônia.

 A realidade australiana é abordada na segunda parte, e fornece 
exemplos de como as perspectivas indígenas sobre o meio ambiente 
foram tragicamente ignoradas na tomada de decisões e como os líderes 
indígenas estão orientando muitos australianos em direção a novas for-
mas de viver em harmonia com o meio ambiente. O artigo não busca 
fazer comparações, mas sim destacar as consequências dos abusos am-
bientais e as formas como os conhecimentos tradicionais podem revelar 
melhores formas de cuidar do bem-estar das pessoas e do meio ambien-
te nos processos de uso e gestão dos recursos naturais nos dois países. 

 As considerações finais apontam para a importância de ouvir 
as vozes dos povos Indígenas e Tradicionais Não Indígenas ao redor 
do mundo, facilitando sua liderança na custódia da terra e da água e 
aplicando os valores de respeito, reciprocidade, sobrevivência e prote-
ção, igualdade e responsabilidade no cuidado ambiental e na tomada de 
decisões, que pode ajudar a sanar os danos feitos aos nossos sistemas de 
suporte de vida por extração abusiva de recursos. 

 A ênfase na atenção às formas de uso e gestão dos recursos 
naturais, o risco do seu esgotamento, a extinção de algumas formas de 
vida e a possibilidade de vida sustentável têm assumido hoje um papel 
cada vez mais proeminente, seja no contexto global, seja no nacional 
e local. O agravamento da crise socioambiental, o aquecimento global, 
o consumo desenfreado repercutem na vida no planeta, degradando a 
natureza e as condições de vida.

   Os povos indígenas têm praticado formas sustentáveis   de vida 
há milhares de anos. No entanto, o mundo ocidental só se tornou plena-
mente consciente da ideia de sustentabilidade desde que a possibilidade 
de uma crise ambiental global surgiu pela primeira vez na década de 
1950, como resultado de preocupações com agressões nucleares, aci-
dentes e poluição. O aumento vertiginoso dos desastres ambientais (se-
cas, inundações, chuvas ácidas, poluição nuclear), resultados da ação 
humana revelaram a finitude das fontes naturais e a impossibilidade de 
regenerar a natureza, ou seja, a natureza é esgotável e não recuperável. 
Mobilizada por essas descobertas, a Conferência das Nações Unidas 
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sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo no início dos 
anos 1970, resultou na redação da Declaração sobre o Meio Ambiente 
Humano e defendeu alguns princípios para questões ambientais inter-
nacionais. Esses princípios abrangem a gestão dos recursos naturais, a 
prevenção da poluição, a relação entre o meio ambiente, o desenvolvi-
mento e os direitos humanos, confirmando a indissolubilidade da dis-
cussão sobre a proteção da natureza e a proteção do ser humano.

 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNU-
MA) criou as problemáticas dessa Conferência, que se configura como 
uma autoridade global na defesa e promoção da conservação do meio 
ambiente e do uso eficiente dos recursos no contexto do desenvolvi-
mento sustentável. 

 Nessa perspectiva, as décadas de 1980 e 1990 foram promis-
soras em promover debates e constatações sobre os riscos da crise am-
biental, não necessariamente com a materialização de ações preventivas 
no processo de devastação do meio ambiente. Em 1989, a Assembleia 
das Nações Unidas aprovou a convocação da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Rio-92, com a 
presença de aproximadamente 30 mil pessoas representando diferentes 
segmentos da sociedade como mídia, governos, representantes de orga-
nizações não governamentais (ONGs). Nesse evento, foi criada a Con-
venção sobre Biodiversidade e Mudanças Climáticas, que determinou o 
Protocolo de Quioto, bem como a Declaração do Rio e a Agenda 21.

 Embora tenham sido elaboradas Declarações, Conferências, 
Protocolos, a trajetória ininterrupta de destruição ambiental é anunciada 
por especialistas de forma pessimista, avisos de perigo foram dados e a 
possibilidade de extinção está no horizonte.  

[...] o agravamento da crise ambiental aponta para uma nítida de-
gradação das condições de vida em nosso planeta, é possível, caso 
se confirme o cenário mais pessimista do aquecimento global, que 
uma nova possibilidade de autoextinção se crie ao final deste sécu-
lo. De qualquer forma, a persistência do atual modelo de produção e 
consumo degrada não só a natureza, mas também, e cada vez mais, 
as condições de vida dos humanos (NASCIMENTO, 2012, p. 58). 

 Porém, se, por um lado, se observam predições assustadoras, 
por outro, essa realidade tem mobilizado movimentos de contrariedade 
de segmentos da sociedade na busca de estratégias de enfrentamento, 
aumentando a preocupação com o aumento da sustentabilidade nas di-
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mensões: social, cultural, econômica, ambiental, política e territorial 
e cujo fio condutor e horizonte é a concretização de uma sociedade 
mais justa e igualitária. No lusco-fusco da destruição ambiental, esse 
artigo problematiza, a partir das experiências brasileiras e australianas, 
os movimentos dos Povos Tradicionais NãoIndígenas e Indígenas para 
proteção do que ainda nos resta de possibilidade de proteção da terra.

Brasil 
 O Brasil é um mosaico de povos e culturas, país continental 

que faz fronteira com outros 10 países e tem atualmente uma população 
estimada em 213.5275 milhões de habitantes.

 A origem do povo brasileiro está na população indígena que, 
em 1500, quando da chegada dos primeiros colonizadores portugueses, 
variava entre 4 e 10 milhões de pessoas. Dizimada pelos colonos colo-
nizadores que se apoderaram das terras e florestas, estima-se atualmen-
te que uma população total de 896 mil pessoas se autodenomina indíge-
nas. Ou seja, foram mortos entre 3 milhões e 9 milhões de Indígenas.

 O povo brasileiro na sua história foi integrando uma série de 
outras etnias, e na Amazônia especialmente, se constituiu da mistura de 
indígenas, colonizadores, população negra africana sequestrada e escra-
vizada e posteriormente dos imigrantes vindos da Europa e de outros 
continentes6. A miscigenação foi conferindo diversidade a essas etnias 
expressa em características muito próprias e que podem diferir de acor-
do com a região do país.

 Essas novas configurações devem ser consideradas, pois se-
gundo o Instituto Sociedade População e Natureza, há outras popula-
ções7, além dos povos Indígenas, que habitam o bioma da Amazônia, 
5 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php cap-
turado em: 28 ago. 2021.
6 ... não são somente povos indígenas que vivem no bioma. Isso foi evidenciado pela luta de 
Chico Mendes na década de 80, quando trouxe a atenção da mídia mundial para a questão dos 
seringueiros, que lutavam contra a derrubada da floresta. O ofício poderia ser como qualquer 
outro, mas, por depender diretamente da extração da seringa, exigiu dos seringueiros agir com 
“unhas e dentes” para proteger a floresta e o direito deles de viverem do extrativismo. Essa 
luta deu origem às primeiras reservas extrativistas do Brasil, em 1990, e se tornou símbolo da 
possibilidade de se tirar proveitos e recursos da floresta, mantendo-a em pé. Disponível em: 
https://ispn.org.br/biomas/amazonia/povos-e-comunidades-tradicionais-da-amazonia/ captu-
rado em: jul. 2021
7 Segundo o projeto Nova Cartografia Social Brasileira, foram mapeadas mais de 1.000 co-
munidades quilombolas na Amazônia Legal, assim distribuídas: cerca de 750 no Maranhão, 
mais de 400 no Pará, quase 100 no Tocantins e dezenas no Amapá, Amazonas e Rondônia. 
Disponível em: https://ispn.org.br/biomas/amazonia/povos-e-comunidades-tradicionais-da-
-amazonia/ capturado em: maio 2021.
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criando particularidades enriquecidas pela mistura de distintos grupos: 
quilombolas, comunidades de ribeirinhos, comunidades de pesca arte-
sanal, grupos da agricultora familiar, piaçabeiros8, peconheiros9, e ou-
tros. A riqueza dessa diversidade de culturas e procedências tem relação 
visceral com a conservação da biodiversidade na medida em que a ma-
neja com o uso da natureza para alimentação e renda, depende da caça/
pesca e do extrativismo para a sobrevivência. Para essas populações, a 
natureza e a floresta são casa e vida, fonte de conhecimento e de cria-
ção, portanto a manutenção dos serviços ecossistêmicos é fundamental 
para a sobrevivência comum e para a sobrevivência da Amazônia.

A Amazônia, que é o foco de parte deste artigo, é fortemente 
marcada pela diversidade de etnias e populações que ali sempre ha-
bitaram ou se mudaram para lá em busca de melhores condições de 
vida, em um caleidoscópio, que se movimenta em novas  combinações 
com variadas formas e belas cores, em diferentes momentos históricos, 
possibilitando 

um legado que se revela nas mais diversas manifestações sociocul-
turais expressas pelo homem amazônico no cotidiano, a saber: rela-
ções de trabalho, educação, religião, lendas, alimentação e família, 
hábitos (LIRA; CHAVES, 2016, p. 72). 

 
Para LIRA e CHAVES, o povo amazônico inclui “indígenas, ri-

beirinhos, pescadores, extrativistas, quilombolas, migrantes, entre ou-
tros” (2016, p. 72), e as autoras acrescentam:

cada um desses segmentos é constituído por uma identidade socio-
cultural e política própria, cujas modalidades de sobrevivência e re-
lações político-organizacionais estão relacionadas: a) origem étnica 
pela adoção e adaptação de conhecimentos e técnicas de acordo 
com suas necessidades; b) o complexo padrão de organização da 
produção e gestão dos recursos naturais; c) a luta para garantir a so-
brevivência e o acesso aos bens e serviços sociais; d) as atividades 
realizadas, tais como: agricultura, caça, pesca, coleta e extração, 
realizadas de acordo com suas necessidades e recursos naturais dis-
poníveis (LIRA; CHAVES, 2016, p. 72).

8 A atividade de extração da piaçaba é predominantemente masculina e, em alguns casos, os 
homens passam de semanas a meses nos locais de coleta, longe de suas famílias, que ficam 
nas comunidades. Em outros casos, as famílias seguem o piaçabeiro ao local da coleta, oca-
sionando prejuízos aos estudos das crianças. No Amazonas, a piaçaba é encontrada no meio 
da floresta, dispersa a grandes distâncias. http://portalypade.mma.gov.br/piacaveiros-caracte-
risticas - capturado em maio /2021
9 Atividade de colheita da fruta açaí.
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 Ao problematizar as práticas culturais e a sustentabilidade nos 
modos de vida das populações Indígenas e Tradicionais Não Indígenas 
da Amazônia, é considerada uma questão sensível e urgente, conside-
rando o momento político brasileiro que expõe a desastrosa política 
ambiental do atual governo, ou melhor, expõe o competente desmante-
lamento das conquistas da política ambiental brasileira.

  Como argumento da afirmação anterior, cita-se algumas das 
ações nos dois anos de atuação do atual governo federal: estrutura-
ção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis   (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMbio), restringindo a autonomia dos técnicos e 
segurança de campo aos fiscais ambientais; flexibilização e/ou redu-
ção de multas por crimes ambientais; interrupção do bilionário Fundo 
Amazônia, que financiou mais de uma centena de projetos de proteção 
à Amazônia e seus povos e cujos recursos foram suspensos por fontes 
doadoras (Noruega e Alemanha) devido ao aumento do desmatamento 
e à extinção dos Conselhos de Gestão de Recursos; proposta de redução 
de terras indígenas e remanescentes de quilombos; liberação de pestici-
das (alguns proibidos em outros países; revisão dos impostos ambien-
tais aplicados às empresas que causam um impacto ambiental negativo; 
designação para um Ministro do Meio Ambiente individual que não 
considere o aquecimento global importante e que defenda os interesses 
do agronegócio em detrimento dos ambientais; possível deslocamento 
de centenas de famílias quilombolas e descendentes de índios Tapuias 
que vivem há séculos na região do entorno do Centro de Lançamento 
de Alcântara (MA), em decorrência de sua expansão e concessão aos 
EUA.

  Desde a posse do atual governo (janeiro/2019 até final de 
2020) o Brasil experimentou o crescimento recorde do desmatamento 
na Amazônia, incêndios recordes no Pantanal e derramamento de óleo 
na costa costeira brasileira. Além desses desastres ambientais e polí-
ticos, a polarização da sociedade brasileira, as diferenças entre mem-
bros da sociedade civil, representantes de instituições de ensino (pes-
quisadores, professores), gestores da administração pública, lideranças 
comunitárias, mídia e outros intermediários culturais que apóiam ou 
discordam com as ações do governo federal corrobora para o não enfre-
tamento consistente dessa problemática.

 O desafio é conciliar a proteção da floresta amazônica, a sus-
tentabilidade, a proteção das populações Indígenas e Tradicionais Não 
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Indígenas com a realização de aspirações econômicas e políticas, con-
solidando a responsabilidade de toda a população brasileira e também 
da população mundial. Consolidar a conciliação e o respeito entre o 
crescimento econômico e a preservação das bases naturais da sociedade.

 Essa conciliação é cada vez mais complexa assim como são 
complexas as possibilidades de mediação na medida em que

passa a ser um lugar social de confrontos abertos e graves antago-
nismos, inclinando-se para uma nova agenda de temas e problemas. 
Por ser tratar de uma ordem de fatos por demais recentes são limita-
das nossas possibilidades atuais de análises mais detidas e aprofun-
dadas (ALMEIDA, 2010, p. 10). 

 Almeida destaca a gravidade das iniciativas de diferentes 
agências que, pretensamente, propõem o empoderamento das popula-
ções tradicionais através de “técnicas de ‘parceria’ e de participação 
ditas ‘comunitárias’, mas que ao fim e ao cabo desestruturam ‘as formas 
organizativas intrínsecas’” (ALMEIDA, 2010). Para ele, são iniciativas 
que

contrastam vivamente com a emergência de identidades coletivas 
objetivadas em movimentos sociais, evidenciando situações de 
conflitos, que expressam uma posição de recusa cada vez maior, 
por parte das comunidades e povos tradicionais, de delegar poderes 
a agências e agentes externos, que têm pretensão mediadora (AL-
MEIDA, 2010, p. 10).

 Apoiados na longa experiência de pesquisa com populações 
ribeirinhas na Amazônia, Chaves e Rodrigues reiteram a urgência de 
“alternativas de sobrevivência para todas as sociedades, sejam elas tra-
dicionais ou modernas, bem como dos sistemas biológicos do planeta, 
em situações de risco extremo” (2020, p. 267).

Juntos em seu compromisso com a justiça social, os autores afir-
mam:

os avanços obtidos não podem se restringir apenas àqueles que têm 
poder aquisitivo, vivem em sociedades ricas e nos centros urbanos, 
mas também aos povos tradicionais que vivem em diferentes cantos 
do globo, o que implica uma efetiva afirmação dos direitos sociais e 
humanos (CHAVES; RODRIGUES, 2020, p. 267).

 A centralidade de estudos e pesquisas com comunidades Indíge-
nas e Tradicionais Não Indígenas da Amazônia tem reconhecido que es-
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sas comunidades produzem conhecimentos complexos, um saber único e 
historicamente construído que a partir de práticas socioculturais dá forma 
a um modo de vida específico que preserva recursos provenientes do uso 
da biodiversidade de forma sustentável, mitigando o impacto ambiental.

 Cada vez mais, mas ainda não o suficiente, os povos amazôni-
cos são reconhecidos como detentores de importantes conhecimentos 
e tecnologias sobre o uso e a gestão dos recursos naturais locais. Es-
ses conhecimentos e sabedorias são transmitidos entre gerações e que 
impactam na implementação de práticas sustentáveis. Reitera-se que 
o conhecimento desses povos pela sua adequação às realidades e pela 
profundidade com que são construídos através de gerações, observando 
a terra, a natureza em seus movimentos e dinâmicas, pode compor a 
construção de instrumentos e tecnologias alternativas de desenvolvi-
mento sustentável (CHAVES; RODRIGUES, 2020). 

   Este conhecimento tradicional e complexo faz parte da história 
dessas comunidades, gerações seguintes, cada vez mais atacado por pa-
drões de produção e consumo, reflete visceralmente a sua relação com 
a natureza e com valores perpetuadores.

 A sustentabilidade da agricultura familiar em comunidades 
ribeirinhas da Amazônia mantém o equilíbrio na relação homem-na-
tureza materializada na gestão dos recursos naturais, garantindo que 
o atendimento às necessidades das gerações atuais não prejudique as 
necessidades das outras gerações. 

 A sustentabilidade deve ser pensada de forma multidimensio-
nal, contemplando desde o meio ambiente, social, cultural, econômico, 
político até as fronteiras, impactando no fim do desmatamento, no cui-
dado com a qualidade da água, nas limitações no uso de agrotóxicos e 
fertilizantes, no investimento na produção de alimentos de forma or-
gânica, tornando a agricultura nos moldes da sustentabilidade, o que 
requer “envolver a gestão eficiente dos recursos disponíveis, mantendo 
a produção nos níveis necessários para satisfazer as aspirações crescen-
tes de uma população em crescimento, sem degradar o meio ambiente” 
(apud FAO, 1989).

Acontecendo agora: garantia de seus direitos originários e 
contra o marco temporal!

 No momento de finalização desse artigo (agosto/2021) está 
sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal o Projeto de Lei n. 
490/200710, denominado Marco Temporal, que incide na demarcação 
10 Essa Lei prevê que os povos precisam comprovar ocupação em 5 de outubro de 1988, data 
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das terras indígenas. Esse marco define que as populações indígenas 
poderão reivindicar a demarcação de suas terras somente para aquelas 
que eram ocupadas antes da Constituição Federal de 1988. 

 A arbitrariedade dessa proposta é inquestionável considerando 
que: a existência e ocupação das terras por essas populações é secular-
mente anterior à Constituição e que muitas dessas populações se deslo-
cam no território; até a Constituição, os povos indígenas eram tutelados 
pela União, não tendo sua capacidade jurídica plena reconhecida, o que 
torna a comprovação da ocupação de certos territórios praticamente im-
possível.

 O Projeto de Lei n. 490 prevê no seu artigo quanto aos povos 
Indígenas isolados que 

cabe ao Estado e à sociedade civil o absoluto respeito a suas liber-
dades e meios tradicionais de vida, devendo ser ao máximo evitado 
o contato, salvo para prestar auxílio médico ou para intermediar 
ação estatal de utilidade pública.

Não está explicitado, porém, o significado de ação estatal de utilidade 
pública, o que abre brecha e precedente para que o governo decida o que é 
“utilidade pública”. O que no atual momento político é demasiado perigoso.

 Trata-se de mais uma disputa entre os povos tradicionais e os 
ruralistas e, nesse momento político, com o apoio do governo federal. 

 Fundamental reiterar que o direito à demarcação das terras 
indígenas está garantido na Constituição, express pelo denominado 
“direito originário” dos indígenas sobre as suas terras ancestrais. Por 
“direito originário” entende-se que legalmente esses povos são os pri-
meiros e naturais donos desses territórios. O dever do governo federal 
é demarcar todas as terras ocupadas originariamente por esses povos a 
fim de protegê-las da exploração pelo garimpo, pelas madeireiras e da 
devastação da floresta para plantação de pasto para o gado.

 Em contranitência ao marco, populações indígenas organiza-
ram-se em manifestações e movimentos, dirigindo-se a capital federal11. 
Aproximadamente 6000 mil indígenas (segundo a imprensa) acampa-
ram na Esplanada Central, tendo como bandeira de luta a “garantia de 
seus direitos originários e contra o marco temporal”. Os indígenas tam-
bém denunciam “o agravamento da violência contra os povos originá-
rios, dentro e fora dos territórios tradicionais”. 
da promulgação da Constituição Federal, para ter uma terra demarcada.

11 https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/24/indigenas-protestam-em-brasi-
lia-contra-medidas-que-dificultam-demarcacao-de-terras.ghtml
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 Na densidade das disputas por terra, encontram-se preconcei-
tos históricos que consideram os indígenas menos humanos, selvagens, 
diferentes de nós, e que precisam ser “civilizados” a fim de tornar os 
“índios estão cada vez um ser humano igual a nós”12, reiterando um 
modelo ideal de sociedade e de cidadão único, em que não há espaço 
para a diferença, a qual, quando identificada, deve ser exterminada ou 
apagada. O apagamento da história indígena e dos seus direitos perpe-
tua a violação do seu reconhecimento e de sua identidade e a importân-
cia da história dos povos tradicionais brasileiros que lutam com uma 
historia única escrita pelo homem branco colonizador.

A pouca importância dada às atuações dos índios e o apagamento de 
suas identidades étnicas construíram-se pari passu com a superva-
lorização do desempenho dos colonizadores em narrativas eurocên-
tricas e preconceituosas que davam conta de responder às questões 
citadas. Heróis ou vilões, os poderosos portugueses teriam sido 
capazes de dominar milhares de povos guerreiros, catequizá-los e 
discipliná-los, fazendo-os trabalhar e defender a terra como fiéis e 
submissos servidores do rei. Com leis que oscilavam entre o apoio 
a práticas de violência e de proteção aos índios, os portugueses e, 
posteriormente, os brasileiros teriam conseguido vencer, civilizar e/
ou manipular inúmeros povos em proveito próprio, submetendo-os 
completamente, até fazê-los desaparecer sem deixar vestígios (AL-
MEIDA, 2017, p. 3)

 
Esses preconceitos alcançam as populações Não Indígenas Tra-

dicionais que são exploradas e marginalizadas em sua história e cultura 
por tradições autoritárias provenientes de uma camada da sociedade 
que se percebe como superior e merecedora de privilégios. Atualmente, 
não mais submissos a reis, mas a patrões, grileiros, madeireiros.

Austrália
O conhecimento de longa data dos aborígenes sobre sua presen-

ça no continente australiano que se estende profundamente na pré-his-
tória humana é apoiado por pesquisas arqueológicas, antropológicas e 
genéticas, que datam evidências de ocupação há pelo menos 65 mil 
anos (CLARKSON et al., 2017). Com ricas histórias orais contando 
sobre inundações, animais extintos e mudanças no nível do mar na era 
Pleistoceno (REID; NUNN; SHARPE, 2014), os australianos aborí-
12 Fragmento de fala do atual Presidente do Brasil veiculado em video na internet https://
www.youtube.com/watch?v=WX7Xrs2Y3QY&ab_channel=Poder360 capturado em agos-
to/2021)
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genes têm profundo orgulho de sua conexão contínua com as culturas 
vivas mais antigas do planeta (REF). Uma das marcas impressionantes 
dessas culturas diversas, e compartilhada com muitas outras culturas 
indígenas globalmente, é a relação profunda entre as pessoas e as terras 
e águas das quais dependem para atender às necessidades físicas, so-
ciais, emocionais e espirituais (REF). Os aborígenes tradicionalmente 
não falam em possuir a Terra, mas sim em ser propriedade da Terra 
(REF). Por isso, sentem uma enorme responsabilidade como guardiãos 
da rica diversidade geológica e biológica que tem nutrido milhares de 
gerações, garantindo a manutenção de terras e cursos d’água saudáveis 
para as gerações futuras. Um segundo grupo de australianos indígenas, 
o povo das ilhas do Estreito de Torres, de origem melanésia, cuidou da 
mesma forma da vida marinha e terrestre em suas ilhas que se situam 
no curso de água que separa o continente da Austrália e a costa sul de 
Papua-Nova Guiné por pelo menos 10 mil anos –  possivelmente muito 
mais tempo (REF).

No entanto, nos 230 anos desde a invasão inglesa, subsequente 
colonização e continuação até hoje, os recursos naturais da superfície 
da Austrália, bem como a riqueza da herança cultural aborígene, foram 
vasta e rapidamente degradados. Os principais motores dessa degra-
dação são a agricultura (especialmente a criação de gado e ovelhas), o 
desmatamento, o desenvolvimento residencial em expansão, a introdu-
ção de espécies não nativas e a mineração de minerais, carvão, gás me-
tano e água dos rios. Essas pressões sobre o meio ambiente australiano 
continuaram a aumentar, apesar do reconhecimento claro e de várias 
investigações e relatórios que pedem o fortalecimento urgente das leis 
de proteção do meio ambiente e do patrimônio (REF).

Além disso, a Austrália já está entre as maiores do mundo em 
pegadas ecológicas per capita, emissões de gases de efeito estufa, con-
sumo de plástico de uso único e volume de exportação de carvão, gás 
natural liquefeito e minério de ferro (REFS). Esses excessos são em 
grande parte impulsionados por um pequeno número de indústrias de 
exportação altamente poluentes; por exemplo, o carvão produzido por 
apenas seis grandes empresas de carvão australianas emitiu mais gases 
de efeito estufa do que 25 milhões de australianos em suas famílias em 
2018 (REFS). Esses excessos industriais também tiveram um enorme 
impacto ambiental, deixando o país com sistemas fluviais altamente 
degradados e esgotados (REFS), uma Grande Barreira de Corais seria-
mente ameaçada (REF) e uma das maiores taxas de extinção de mamí-
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feros e plantas e animais em geral (REF). As leis estaduais também per-
mitiram que as empresas de mineração destruíssem legalmente muitos 
locais de herança aborígene antigos altamente significativos, causando 
intensa dor aos Proprietários Tradicionais, outros povos aborígenes e 
muitos australianos não indígenas (REF). 

A destruição do patrimônio mais visível ao público inclui mi-
lhares de petróglifos sagrados criados entre 17 mil e 40 mil anos atrás 
na notável zona de arte rupestre de Murujuka na Península de Burrup 
da Austrália Ocidental. Os Guardiões Tradicionais de Murujuka foram 
assassinados no massacre de Flying Foam em 1860. Hoje, o governo 
da Austrália Ocidental está acelerando o desenvolvimento de uma zona 
industrial dentro desta zona que processa gás metano off-shore e é um 
centro de exportação de minério de ferro. Houve também um grande 
clamor público em 2020 depois que a gigante da mineração de miné-
rio de ferro Rio Tinto explodiu deliberadamente duas cavernas Juukan 
Gorge de 46 mil anos (HEPBURN et al., 2020).  Apesar do choque e da 
raiva nacionais, em vez de aumentar a proteção, o governo da Austrália 
Ocidental está buscando mudanças nas Leis do Patrimônio para permi-
tir que os ministros superem a oposição dos Guardiões Tradicionais em 
uma destruição futura do patrimônio. 

Os aborígenes e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres, 
que muitas vezes arcam com o maior fardo dessas perdas abrangentes, 
não foram e não desejam ser vistos como vítimas passivas dessas cir-
cunstâncias. Em vez disso, eles devem ser reconhecidos por sua notável 
liderança de resistência, em nome de muitos australianos, que se opõem 
à destruição da integridade de Terras e Águas, conforme descrito nos 
quatro exemplos abaixo. 

Agradecimento: Esta seção foi preparada na Terra não cedida do 
Povo Jinibara. Prestamos nossos respeitos e expressamos gratidão pelas 
percepções transmitidas pelos Anciões passados, presentes e emergen-
tes de Jinibara, e todas as nações aborígenes e das ilhas do Estreito de 
Torres da Austrália que lutam para proteger suas terras e culturas das 
consequências da extração danosa de recursos naturais.

O conhecimento de longa data dos aborígenes sobre sua presen-
ça no continente australiano que se estende até a pré-história humana 
– desde o início dos tempos – é apoiado por evidências arqueológi-
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cas, antropológicas e genéticas de ocupação há pelo menos 65 mil anos 
(CLARKSON et al., 2017). Com ricas histórias orais contando sobre 
inundações, animais extintos e mudanças no nível do mar na era Pleis-
toceno (REID; NUNN; SHARPE, 2014), os australianos aborígenes 
têm profundo orgulho de sua conexão contínua com as culturas vivas 
mais antigas do planeta. Uma das marcas impressionantes dessas cul-
turas diversas, e compartilhada com muitas outras culturas indígenas 
globalmente, é a relação profunda entre as pessoas e as terras e águas 
das quais dependem para atender às necessidades físicas, sociais, emo-
cionais e espirituais (JACKSON PULVER et al., 2010; SANGHA et 
al., 2015; MARTUWARRA RIVER OF LIFE et al., 2021). Os aborí-
genes tradicionalmente não falam em possuir a Terra, mas sim em ser 
propriedade da Terra. Por exemplo, o Ancião Yolngu Terry Djiniyini 
Gondara escreveu:

A terra é minha mãe. Como uma mãe humana, a terra nos dá pro-
teção, prazer e provê nossas necessidades – econômicas, sociais e 
religiosas. Temos uma relação humana com a terra: mãe – filha/
filho. Quando a terra é tirada de nós ou destruída, nos sentimos 
magoados porque pertencemos à terra e fazemos parte dela. (DJI-
NIYINI, 1985, p. 6).

Por isso, os aborígenes australianos sentem uma enorme respon-
sabilidade como guardiões da rica diversidade geológica e biológica 
que tem nutrido milhares de gerações, para garantir a manutenção de 
terras e cursos d’água saudáveis para as gerações futuras (POELINA 
et al., 2019). Um segundo grupo de australianos indígenas, o povo das 
ilhas do Estreito de Torres, de origem melanésia, cuidou da mesma for-
ma da vida marinha e terrestre em suas ilhas que se situam no curso de 
água que separa o continente da Austrália e a costa sul de Papua-Nova 
Guiné por pelo menos 2.500 anos e provavelmente se estendendo muito 
mais tempo no “bepotaim” [o tempo anterior] (BARHAM et al., 2004).

No entanto, nos 230 anos desde a invasão inglesa e subsequente 
colonização iniciada em 1788 e que continua até hoje, os recursos na-
turais da superfície da Austrália, bem como a riqueza da herança cul-
tural aborígene, foram vasta e rapidamente degradados. Os principais 
motores têm sido a agricultura, o desmatamento, o desenvolvimento 
residencial em expansão e a mineração de minerais, carvão, gás metano 
e água do rio (JACKSON et al., 2016; CROOK; SHORT, 2019). Não 
houve redução dessas pressões sobre o meio ambiente australiano, ape-
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sar do reconhecimento claro, várias investigações e relatórios e um caso 
judicial marcante pedindo o fortalecimento urgente das leis de proteção 
ao meio ambiente, biodiversidade e patrimônio (SAMUEL, 2020; Tri-
bunal de Terras e Meio Ambiente de NSW, 2021). 

Além disso, a Austrália é um cidadão global pobre –  classificado 
entre os maiores do mundo em pegadas ecológicas per capita (ajustada 
para o tamanho da população) (Global Footprint Network, 2017), emis-
sões de gases de efeito estufa (RITCHIE; ROSER, 2020) e consumo 
de plástico de uso único (CHARLES; KIMMAN; SARAN, 2021), 
bem como o volume de exportação de carvão, minério de ferro e gás 
natural liquefeito (Moss, n.d.; United States Geological Survey, 2021). 
Esses excessos estão amplamente associados a um pequeno número de 
indústrias de exportação altamente poluentes; por exemplo, o carvão 
produzido por seis grandes empresas de carvão australianas em 2018 
emitiu mais gases de efeito estufa do que 25 milhões de lares australia-
nos (MOSS; FRASER, 2019).  

Esses amplos excessos também tiveram um enorme impacto am-
biental, deixando o país com sistemas fluviais altamente degradados e 
esgotados (Academia Australiana de Ciências, 2019; Jackson; Head, 
2020), uma Grande Barreira de Corais seriamente ameaçada (Autorida-
de do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais, 2019) e uma das 
maiores taxas de extinção de mamíferos e plantas e animais em geral 
(KEARNEY et al., 2019). Os incêndios florestais sem precedentes de 
2019/2020 em toda a Austrália deixaram 119 espécies adicionais que 
requerem intervenção imediata (SCHEELE et al., 2020). As leis es-
taduais também permitiram que a mineração prejudicasse legalmente 
muitos locais de patrimônio aborígene antigos altamente significativos, 
como explosões que destruíram as cavernas Juukan Gorge, de 46 mil 
anos, e danos de décadas à zona de arte rupestre de Murujuka (LEWIS; 
LEWIS, 2017; HEPBURN et al., 2020). Essas são apenas duas das 
muitas perdas de imensa importância espiritual, cultural, social e an-
tropológica.

Os aborígenes e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres, que 
muitas vezes arcam com o maior fardo dessas perdas incompreensíveis, 
não foram e não desejam ser vistos como vítimas passivas dessas cir-
cunstâncias. Por meio de três dos muitos exemplos atuais, destacamos 
a complexidade da carga e perda previsíveis tão frequentemente supor-
tadas pelos australianos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, 
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resultantes da ignorância intencional de seus avisos, tomada de decisão 
irresponsável, leis fracas e aparente imprudência das atividades de ex-
tração excessiva/extrema de recursos (CROOK; SHORT, 2019).  Tam-
bém prestamos grande respeito ao seu notável esforço para proteger a 
integridade das Terras, Águas e dos habitantes multiespécies, dos quais 
todos os australianos dependem para sua saúde e bem-estar (ROBIN-
SON et al., 2021). 

O Exemplo 1 demonstra a devastação do maior sistema fluvial 
da Austrália, resultante do desprezo progressivo pelos compromissos 
assumidos com o povo aborígene e a saúde do rio, o Estudo de Caso 2 
descreve uma situação em formação com potenciais danos que lembram 
a invasão europeia original e o Exemplo 3 destaca as consequências in-
diretas da ignorância contínua dos imperativos da mudança climática 
por parte da Austrália e de outros.  

Exemplo 1. Devastação do sistema do rio Murray Darling: “Nin-
guém tente dizer a mim ou ao meu povo ou ao resto das pessoas que 
esses lagos evaporam ... Nós os conhecemos há milhares de anos.” 
(Badger Bates, citado em Aliento, 2019). 

A agricultura é responsável por 55% do uso do solo da Austrália 
e 25% da extração de água (ABARES 2021). No continente habitado 
mais seco do mundo, com alta dependência da agricultura para receitas 
domésticas e de exportação e condições climáticas cada vez mais ex-
tremas (CAMERON et al., 2021), seria de se esperar que as práticas 
de gestão da água fossem levadas muito a sério. No entanto, um Livro 
Branco publicado recentemente pelo Centro de Pesquisas da Água da 
UNSW (2021) citou um participante especialista em seu Fórum de Re-
siliência à Seca, realizado em 2020:

A gestão integrada da bacia não existe atualmente em NSW. Não 
acredito que as pessoas se surpreendam quando ocorre uma ma-
tança de peixes ou uma nuvem ácida. O sistema como está é como 
deixar sua louça suja de lado e esperar que alguém limpe a cozinha. 
É a morte por 1.000 cortes. (p. 13).

Até 2019, poucos australianos consideravam os danos cumula-
tivos ocorridos no maior e economicamente mais importante sistema 
fluvial da Austrália, o Murray-Darling, que começa em uma região rica 
em gado de Queensland e deságua no oceano na Austrália do Sul. A 
Bacia flui através de regiões fortemente irrigadas de Nova Gales do 
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Sul, conhecidas por plantações de algodão, arroz, milho e forragem. Em 
2012, fazendeiros e ambientalistas australianos celebraram um Plano de 
Bacia Murray-Darling de toda a bacia baseado na ciência, apresentado 
como líder mundial com as partes concordando em defender o direito 
do meio ambiente à água para sua própria saúde.

No entanto, com o tempo, a extração excessiva de água para ir-
rigação, a construção de barreiras que restringem as entradas e a fisca-
lização inadequada esgotaram progressivamente a quantidade e a qua-
lidade da água em Murray-Darling. Em 2017, a agência nacional de 
notícias australiana, ABC, citou o presidente das Nações Indígenas do 
Rio Murray Lower Darling, Rene Woods:

As comunidades aborígenes viram seus rios sagrados serem degra-
dados, causando impacto na saúde da comunidade e ameaçando 
nossa capacidade de sustentar nossa cultura singular... Participamos 
de processos de planejamento hídrico de boa-fé. Mas esta noite nós 
aprendemos que o sistema está sendo explorado, manipulado e mi-
nado para fornecer benefícios exclusivos para grandes irrigantes. 
(Repórteres Regionais da ABC, 2017) 

Dois anos depois, os australianos ficaram chocados com a morte 
catastrófica de vários peixes resultantes de fluxos insuficientes de água 
do rio, levando à depleção de oxigênio nas águas mornas rasas restantes 
durante a seca e o calor excessivo (COCKBURN, 2019; Australian 
Academy of Science, 2019). Milhões de peixes morreram em um trecho 
de 30 km do sistema fluvial.

Esses eventos devastaram as 46 nações aborígenes na parte su-
perior e inferior da Bacia Murray-Darling, que há décadas exigem mais 
voz e participação na gestão do rio. As Nações Indígenas dos Rios de 
Murray-Lower Darling e a Northern Basin Aboriginal Nations Ltd se 
reuniram em maio de 2010 para adotar a Declaração de Echuca, decla-
rando:

Que cada uma das [Primeiras] Nações representadas na [Bacia 
Murray-Darling] é e tem sido desde tempos imemoriais soberana 
sobre suas próprias terras e águas e que o povo de cada [Primeira] 
Nação obtém e mantém sua identidade espiritual e cultural, vida 
e subsistência de suas terras e águas; e que as [Primeiras] Nações 
da [Bacia Murray-Darling] nunca renunciaram à nossa sobera-
nia sobre o nosso país e é o nosso país que sempre nos deu tudo. 
(MLDRIN, 2007; https://nban.org.au/wp-content/uploads/2020/ 
06/100519-Echuca-Declaration.pdf). 
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Como a mudança climática já piorou e continua piorando as pers-
pectivas da Bacia Murray-Darling (SPEER; LESLIE, 2021), novas 
abordagens para cuidar desse sistema de água crítico serão absolutamente 
essenciais para a futura segurança alimentar da Austrália.  Vozes fortale-
cidas das 46 nações unidas nessas duas organizações aborígenes, além do 
trabalho de cientistas aborígenes da água, Dr. Bradley Moggridge (2021a; 
2021b; ALIENTO, 2019), Professora Anne Poelina (2019; Martuwarra 
River Of Life et al., 2021) e colegas estão promovendo mudanças trans-
formacionais em como a água deve ser valorizada e cuidada com base 
em conhecimentos tradicionais. Moggridge e Poelina argumentam que 
as metodologias de pesquisa indígena e abordagens de gestão da Austrá-
lia e da Nova Zelândia são desesperadamente necessárias para alcançar 
maneiras eficazes de enfrentar esses desafios. Muitas universidades estão 
apoiando urgentemente esses apelos.

Exemplo 2. Nenhum lugar para fugir, nenhum lugar para se es-
conder: o governo promove um previsível inferno movido a gás para as 
comunidades aborígenes no remoto NT

Desde os primórdios do ser humano, a sobrevivência e a progres-
são dependiam da aplicação dos aprendizados obtidos em um ambiente 
a decisões informadas feitas em outras circunstâncias semelhantes. Isso 
permite uma previsão lógica de prováveis benefícios e danos em novas 
situações. Os sistemas de valores devem nos guiar para proteger a vida e 
os direitos humanos acima do ganho material. A maioria dos australianos 
acredita que esse processo de aprendizagem e desenvolvimento sustenta 
as políticas, leis e ações governamentais para melhorar nossa sociedade.

Aborígenes e australianos das ilhas do Estreito de Torres dificil-
mente se deixam enganar, dados os repetidos danos de políticas e de-
cisões que levaram à desapropriação sistemática, destituição, encarce-
ramento excessivo e pobreza desde a invasão europeia (SHORT, 2003; 
CUNNEEN, 2009; CROOK; SHORT, 2019).  Muitos Proprietários 
Tradicionais do Território do Norte veem o Programa de Perfuração Coo-
perativa Beetaloo do governo (https://www.industry.gov.au/data-and-
-publications/unlocking-the-beetaloo-the-beetaloo-strategic-basin-plan) 
como mais do mesmo (KNOWLES, 2021). Um relatório provisório de 
um inquérito atual do Senado (Comitê de Referências de Meio Ambiente 
e Comunicações do Senado, 2021) examinando o programa citou a Sra. 
Nancy McDinny, uma Proprietária Tradicional de Borroloola:
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O fraturamento hidráulico não é bom para o nosso país, não é bom 
para a nossa água... Nossa água veio de ancestrais. Milhares e mi-
lhares de anos atrás, as pessoas viviam com esta água, vivendo em 
um país limpo... Temos que protegê-lo e proteger a água. Sabe, não 
é bom para o fraturamento hidráulico descer, não queremos fratu-
ramento hidráulico. Estamos discutindo, conversando e nos encon-
trando todos os anos, todos os anos. As pessoas ainda querem que 
venha... Não queremos nenhum fraturamento hidráulico, nenhuma 
mineração em nosso país. Vamos proteger nosso país. Ouça os mais 
velhos, saiba como nossa terra é tão importante para nós. (Proprie-
tários Tradicionais do Beetaloo, Submissão 56, p. 3). 

Submissões e apresentações públicas, incluindo de Proprietá-
rios Tradicionais na região de Beetaloo, expressaram preocupações 
abrangentes, incluindo falta de consulta, contaminação da água, gases 
de efeito estufa e perda de saúde e bem-estar. As Recomendações do 
Inquérito podem influenciar significativamente a progressão da mine-
ração de gás de xisto (fraturamento hidráulico) em cinco bacias de gás 
adicionais em Terras Aborígenes não cedidas, impactando comunidades 
e estações remotas. 

No entanto, o governo australiano revelou grande entusiasmo 
para “destravar” o Beetaloo –  prometendo $ 50 milhões em conces-
sões de fraturamento hidráulico no NT, incluindo $ 21 milhões em di-
nheiro dos contribuintes  à Empire Energy para agilizar a exploração 
nos termos da “recuperação conduzida por gás” da Austrália pós-covid. 
Isso atraiu intensas críticas nacionais e internacionais por conflitos de 
interesse e contrários aos imperativos da mudança climática (Ashton, 
2021; Comitê de Referências de Meio Ambiente e Comunicações do 
Senado, 2021; Stockholm Environment Institute et al., 2020). Por mais 
de uma década, os Proprietários Tradicionais da região têm sido apoia-
dos por uma série de grupos comunitários, incluindo o SEED Mob (ht-
tps://nt.seedmob.org.au) com a notável liderança de jovens aborígenes, 
GetUp e a Protect Country Alliance. Essas mulheres e homens traba-
lham com os Proprietários Tradicionais para ajudá-los a entender o que 
é a mineração de gás, como é conduzida e como pode impactar na água 
e nas terras e prepará-los para participar nos processos de tomada de 
decisão do governo. Os Serviços Médicos Aborígenes do Território do 
Norte (AMSANT), grupos médicos e o autor deste artigo fizeram várias 
submissões e apresentações que traduzem os resultados da pesquisa em 
saúde para tomadores de decisão do governo e grupos comunitários 
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(HASWELL, 2017; SHEARMAN; HASWELL, 2019; HASWELL; 
SHEARMAN, 2021; AMSANT, 2018; 2021). Esses foram amplamen-
te ignorados pelo Inquérito Científico em Fraturamento Hidráulico no 
Território do Norte (2018) e a subsequente proposta de Avaliação de 
Base e Ambiental Regional Estratégica de monitoramento. Isso ocorre 
apesar das associações alarmantes entre morar perto de operações de 
gás e taxas aumentadas de hospitalização e morte por insuficiência car-
díaca, ataques cardíacos, doenças respiratórias, asma, defeitos congê-
nitos graves e perda de saúde psicossocial e mental (DENHAM et al., 
2021; MCALEXANDER et al., 2020; WILLIS et al., 2021; TANG et 
al., 2021; MALIN, 2020; HELMIG, 2020).  Essas submissões apon-
tam que, dada a maior carga preexistente entre os Territórios Aborí-
genes remotos de todas essas condições, as comunidades de Beetaloo 
estão em maior risco de combinar estressores químicos, psicossociais e 
espirituais trazidos pela mineração de gás, em comparação com as áreas 
não indígenas, mais ricas e melhor atendidas previamente estudadas.

Quase sem dados medindo os impactos dessas indústrias sobre 
os Povos Indígenas com impacto local em mais de 2 mil publicações re-
visadas por pares (Repositório para Pesquisa de Petróleo e Gás, 2021), 
as próprias comunidades afetadas tiveram que levantar suas próprias 
vozes sobre suas perdas. Uma dessas perdas, a ligação entre as ope-
rações de mineração de petróleo e gás e a violência sexual e física in-
fligida às mulheres e crianças locais, foi particularmente esquecida na 
pesquisa (RUDDELL et al., 2014; JAYASUNDARA et al., 2016).

Em 2015, uma coalizão de organizações indígenas americanas e 
de mulheres solicitou a intervenção do Mecanismo Especializado das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas para proteção 
contra “a epidemia de violência sexual provocada pela extração extre-
ma de combustível fóssil na região dos Grandes Lagos e Grandes Pla-
nícies” (Indian Country Today, 2018).  Eles descreveram vastos “acam-
pamentos de homens” de trabalho temporário se tornando “centros sem 
lei de violência e tráfico humano”, com vulnerabilidade contextualizada 
em uma história de genocídio, colonização contínua e violência sistê-
mica, profundamente compartilhada pelos aborígenes australianos. O 
subsequente Inquérito Nacional Canadense sobre Mulheres e Meninas 
Indígenas Desaparecidas e Assassinadas (MMIWG, 2019) citou Melina 
Laboucan Massimo da Primeira Nação Lubicon Cree (p. 586):
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O sistema industrial de extração de recursos no Canadá é baseado 
em sistemas de poder e dominação. Este sistema é baseado no es-
tupro e pilhagem da Mãe Terra, bem como na violência contra as 
mulheres. Os dois estão inextricavelmente ligados. Com a expansão 
das indústrias extrativas, não vemos apenas a profanação da terra, 
vemos um aumento da violência contra as mulheres. A violência 
sexual desenfreada contra as mulheres e uma variedade de males 
sociais resultam do influxo de trabalhadores temporários dentro e 
ao redor dos campos de trabalhadores. 

Enquanto o Comitê do Senado australiano analisa as evidências 
das submissões ao inquérito atual, eles precisarão considerar, entre 
muitos outros danos, o direito da indústria de progredir, apesar de trazer 
níveis sem precedentes de facilitadores bem conhecidos de danos se-
xuais relacionados à mineração para os aborígenes mulheres e crianças 
da região de Beetaloo. Esses facilitadores incluem genocídio histórico, 
violência e trauma transgeracional e falta de voz, proteção policial e 
dever de cuidar dos cidadãos aborígenes como vítimas de crime e/ou do 
próprio sistema de justiça criminal (MMIWG, 2019). Relatos de alega-
do assédio sexual, abuso e violência contra mulheres mineiras na Aus-
trália Ocidental, simultaneamente ao inquérito do Senado de Beetaloo, 
devem dissipar qualquer dúvida de que as forças de trabalho recrutadas 
no remoto Território do Norte serão de alguma forma diferentes (Wes-
tern Mine Workers Alliance, 2021; Turner-Cohen, 2021).

No entanto, a história ainda não acabou, pois muitos guardiões 
tradicionais e comunidades na região de Beetaloo, apoiados por jovens 
aborígenes dedicados, estão fazendo uma campanha vigorosa para pro-
teger seu país e seu povo contra esse desenvolvimento. Esperamos que 
este Comitê do Senado, e todos os australianos, estejam ouvindo, res-
peitando seus esforços para proteger suas comunidades e país, e exigin-
do respostas sobre por que isso está avançando.

Exemplo 3: Povo das Ilhas do Estreito de Torres na vanguarda 
dos impactos das mudanças climáticas... e da ação internacional.

Dentro da hidrovia entre a ponta norte da Península de Cape 
York em Queensland e a costa sul de Papua-Nova Guiné estão centenas 
de ilhas, incluindo 17 com prósperas comunidades de ilhéus do Estreito 
de Torres, com populações que variam de cerca de 85 a 3 mil. Estas são 
as terras natais de aproximadamente 70 mil pessoas que se identificam 
como ilhéus do Estreito de Torres; incluindo cerca de 8 mil que vivem 
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na região e o restante em outras partes de Queensland e Nova Gales do 
Sul (ABS, 2018). As próprias ilhas variam de terras muito baixas, for-
madas pelo fluxo de grandes rios em Papua-Nova Guiné para o noroeste 
(por exemplo, Saibai e Boigu), atóis de coral no centro (por exemplo, 
Masig, Poruma e Warraber), massas de terra vulcânicas no leste (por 
exemplo, Erub e Mer) e remanescentes da Grande Cordilheira Divisó-
ria no oeste (por exemplo, Muralag, Waibene, Kirriri). Embora o nome 
mais usado para a região seja Estreito de Torres, alguns ilhéus estão 
pressionando por uma mudança de nome – de um que homenageia o 
primeiro europeu, o capitão Luis Vaez de Torres, a navegar o estreito 
– para um homenageando o Primeiro Povo com um nome do idioma 
tradicional, Zenadth Kes. Como o muito respeitado Sr. Ephraim Bani 
explicou:

Desde a costa de Papua-Nova Guiné até a costa norte do grande 
continente da Austrália. Estamos no comando desta área geográfica. 
Esta região é o lar de Meriam, Kulkalgal, Maluyligal, Guda Ma-
luylgal e Kaiwalagalgal. Este é Zenadth, nosso Estreito de Torres, 
nossa casa, nossas ilhas, nossos mares, nosso tesouro do passado 
para o futuro distante e para o cosmos. (Ephraim Bani) http://tsirc.
qld.gov.au/sites/default/files/Zenadth%20Kes%20Acronym.pdf) 

Embora haja uma diversidade notável em histórias, línguas, cul-
turas, práticas de pesca e jardinagem entre essas nações tradicionais, há 
também uma forte coesão abrangente da identidade da ilha. Isso é man-
tido por meio de um forte senso de orgulho e prática da dança cultural, 
arte, canto, narração de histórias e modo de vida – e profunda conexão 
com o mar e as terras, a vida marinha e a vegetação, fornecendo alimen-
to físico, espiritual e social constante.

Embora a mudança climática resultante da continuação inabalá-
vel da mineração e queima de combustíveis fósseis em todo o mundo já 
tenha afetado severamente toda a Austrália, a situação para esta cultura 
única e bela é particularmente pungente. Por décadas, muitos ilhéus 
reconheceram que os ventos, as estações, as plantas e os animais estão 
se comportando de maneira diferente. O Conselho de Coordenação da 
Ilha do Estreito de Torres, em parceria com a Unidade de Pesquisa da 
Austrália do Norte da Universidade Nacional Australiana, desenvolveu 
seu primeiro relatório, Rumo a uma Estratégia Marinha para o Estrei-
to de Torres e a Unidade de Pesquisa da Austrália do Norte em 1993 
(Mulrennan, 1993) reconhecendo as influências ambientais globais na 
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região e seu povo. Aumento do nível do mar, erosão, poluição ambien-
tal e esgotamento de recursos foram algumas das questões levantadas. 
Respeitado membro da comunidade da Ilha do Estreito de Torres, o 
Sr. Vic McGrath, tem trabalhado continuamente desde o início deste 
reconhecimento e hoje continua a promover a força da arte, proteção 
ambiental, ciência, história, saúde, educação comunitária, conscienti-
zação e as ações de adaptação e resiliência à mudança climática dos 
habitantes das Ilhas do Estreito de Torres, apoiando uma voz cada vez 
mais visível e coletiva na região.

Hoje, todos os grupos dirigentes do Estreito de Torres, nomeados 
Gur A Baradharaw Kod (GBK), a Autoridade Regional do Estreito de 
Torres, o Conselho Regional da Ilha do Estreito de Torres e o Conselho 
do Condado de Torres, têm a consciência e a adaptação às mudanças 
climáticas fortemente incorporadas em seus planos e prioridades. Há 
uma consciência cada vez maior nas comunidades da necessidade de 
agir agora para responder aos riscos à sua cultura, estilo de vida e saúde, 
de impactos que incluem a perda de terras devido ao aumento do nível 
do mar, aumento das temperaturas, ondas de calor longas e severas e 
outros eventos climáticos extremos, surtos de doenças transmissíveis 
e insegurança de água, alimentos e meios de subsistência (Comissário 
de Justiça Social Aborígene e das Ilhas do Estreito de Torres, 2008; 
Autoridade Regional do Estreito de Torres, 2016; HALL et al., 2021). 

Emergindo de tantos desafios, um grupo de oito homens e mu-
lheres altamente respeitados uniram suas vozes e formaram o TorresS-
trait8. Representados por Gur A Baradharaw Kod (Conselho do Mar e 
da Terra), esses oito apresentaram um caso histórico nas Nações Uni-
das contra a inação do governo australiano nas mudanças climáticas 
(LYONS, 2019). O caso argumenta que a mineração e queima contínua 
de combustíveis fósseis, apesar do claro conhecimento de suas con-
sequências, viola o direito humano dos povos das ilhas do Estreito de 
Torres à vida e à prática de sua cultura, pois suas comunidades assistem 
ao aumento e ao aquecimento do mar ameaçar suas casas, a generosi-
dade de seu mar e seu modo de vida. Ele exige que o governo apoie 
uma transição rápida de combustíveis fósseis para energias renováveis 
e adaptação para proteger suas comunidades. 

Em conclusão, esses estudos de caso destacam apenas algumas 
das muitas maneiras pelas quais aqueles que detêm o poder na Austrália 
não estão atendendo às advertências tão generosamente compartilhadas 
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por aqueles que entendem os valores e necessidades do meio ambiente 
que devem ser respeitados para garantir nossa sobrevivência coletiva. 
Os Povos Indígenas estão claramente arcando com o maior sofrimen-
to como consequência, mas uma lição importante tanto para o Brasil 
quanto para a Austrália é que se não acertarmos para com os Povos 
Indígenas, não acertaremos para com ninguém (JACKSON PULVER, 
comunicação pessoal, emiol. 2020, 49(6), 1883-1886.

Conclusão
 As populações Indígenas e Tradicionais Não Indígenas, seja 

no Brasil ou na Austrália, têm se organizado contra o ataque à terra e a 
gestão inadequada dos recursos naturais.

 As vozes dos povos originários devem ser escutadas pois elas 
denunciam, na sua sabedoria construída em séculos de relação de res-
peito com a natureza, a importância do cuidado com a terra e a água, 
pois são recursos finitos e que estão se esvaindo. Essas vozes clamam 
pelo respeito, reciprocidade, sobrevivência e proteção, igualdade e 
principalmente pela responsabilidade na tomada de decisões que po-
dem destruir ou mitigar os danos feito aos nossos sistemas de suporte 
de vida pela extração abusiva de recursos. 

 Por outro lado, o modelo de sociedade baseado no consumo e 
no lucro desenfreado tem tentado desestruturar a gestão dos recursos 
naturais de forma coletiva e comum desses povos, desqualificando sua 
cultura, sua capacidade de organização e até sua humanidade, repetindo 
os antigos colonizadores que exterminaram populações imensas.

 A terra clama cuidado. Esse cuidado vem dos povos Indígenas 
e Tradicionais Não Indígenas. Com eles está a sabedoria...

É necessário que, em uníssono, a sociedade afirme: fim da vio-
lência contra os povos originários, dentro e fora dos territórios tradi-
cionais, no Brasil e na Austrália e onde mais estiverem sendo atacados! 
Proteção aos povos originários e garantia aos seus direitos! Isso é pro-
teção da terra e da vida... Depende de nós!
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CAPÍTULO 14

THE MANAGEMENT OF NATURAL 
RESOURCES & INDIGENOUS AND 
TRADITIONAL NON-INDIGENOUS 

PEOPLES: tragically ignored situations in Brazil 
and Australia

In memory of Professor Débora Cristina B. Rodrigues1

This article is a tribute to Prof. Debora Rodrigues who was 
actively involved in the original idea and who was unable to finish 

it with us, due to the Covid 19 Pandemic, passing away in February 
2021. Dearest Debora, here is a further piece of your great legacy. 

Debora Rodrigues presents! 

Maria Isabel Barros Bellini2

Melissa Haswell3

Introduction 
 This article is a collaboration between researchers from Bra-

zil and Australia4 and examines the current crisis caused by the use of 
unsustainable approaches to manage natural resources, in contrast to 
the opportunities available to identify and plan alternative information 

1  Professor at UFAM. PhD in Social Work at Researcher for the Interdisciplinary Group on 
Social & Environmental Studies and the Development of Social Technology in Amazonia 
(INTER-AÇÃO). Who died in February/2021. 
2 Social Worker. Professor of the Undergraduate and Postgraduate Course of Social Work and 
of the Postgraduate Program in Social Sciences at the Pontifical School of Humanities Catho-
lic University of Rio Grande do Sul (PUCRS). PhD in Social Work from PUCRS. Productiv-
ity Researcher at CNPq. Coordinator of the Center for Studies and Research in Work, Health 
and Intersectoriality (NETSI). Social worker at the State Department of Health/ E-mail: ma-
ria.bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br.
3 Professor of Practice in Environmental Wellbeing; Office of the Deputy Vice Chancellor, 
Indigenous Strategy & Services; John Woolley Building. The University of Sydney melissa.
haswell@sydney.edu.au
4 This article is one of several products resulting from PUC-RS’s Capes print Notice which 
made it possible to conduct a Study Mission to the Queensland University of Technology/
QUT – Australia, in 2019, under the guidance of Professor Nicole Edwards and where we met 
Prof. Melissa Haswell and established a successful partnership between the professors and 
researchers from the two institutions. This fulfilled the objectives of the Capes print Notice, 
which was designed to encourage the creation and consolidation of international strategic 
initiatives and the formation of international research networks in order to improve the quality 
of research linked to postgraduate studies.
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systems and practices designed to achieve sustainability. We look at the 
situation in Brazil in the first part by focusing on the Indigenous and 
Traditional Non-Indigenous peoples of Amazonia.

  The situation in Australia is covered in the second part, and it 
provides examples of how Indigenous perspectives on the environment 
have been tragically ignored by decision-makers and how Indigenous 
leaders have been promoting new ways of living in harmony with the 
environment in Australia. The article does not try to make comparisons, 
but rather to highlight the consequences of environmental abuses and 
the way in which traditional knowledge can suggest better ways to take 
care of the environment and people’s welfare when it comes to using 
and managing the natural resources of both countries. 

 In the final remarks we talk about the importance of listening to 
Indigenous and Non-Indigenous Traditional people around the world, 
and how best to adopt their vision towards custody of the land and wa-
ter and how to apply values of respect, reciprocity, survival and protec-
tion, equality and responsibility when caring for the environment and 
in making decisions regarding how to repair the damage done to the life 
supporting systems of the planet by the abusive extraction of resources. 

 The use and management of natural resources, the risk of de-
pleting them, the extinction of some forms of life and the options for 
sustainable living have been an increasing focus of attention, whether 
in a local context, nationally or internationally. As the socio-environ-
mental crisis, global warming and unrestrained consumption has be-
come worse, it has had repercussions for life on this planet, damaging 
nature and living conditions.

 Indigenous Peoples have been practicing sustainable ways of 
living for thousands of years. However, the Western World only be-
came fully conscious of the idea of sustainability since the possibility 
of a global environmental crisis first arose in the 1950s, as a result of 
concerns about nuclear aggression, accidents and pollution. The dra-
matic increase in environmental disasters (droughts, floods, acid rain, 
nuclear pollution), as a result of human activity has shown us that our 
natural resources are finite and impossible to recover naturally; in other 
words, nature is exhaustible and not recoverable. Spurred on by this, 
the United Nations Conference on the Human Environment, held in 
Stockholm in the early 1970s, resulted in the Declaration on the Human 
Environment being drafted, which supported several principles regar-
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ding international environmental issues. Those principles related to the 
management of natural resources, the prevention of pollution and the 
relationship between the environment, development and human rights, 
which established that the protection of nature and the protection of 
human beings were intrinsically linked.

 The United Nations Environment Program (Unep) established 
the issues from this Conference. It was established as a global authority 
on protecting and promoting the preservation of the environment and 
the efficient use of resources in the context of sustainable development.

 The 1980s and 1990s, therefore, were promising in that there 
was plenty of debate and research into the risks from the environmental 
crisis, but there was not necessarily any effective preventive action to 
halt the environmental devastation.

In 1989, the United Nations General Assembly agreed to a Uni-
ted Nations Conference on Environment and Development (The Earth 
Summit or Rio-92), involving about 30,000 people representing diffe-
rent parts of society such as the media, governments and representa-
tives of Non-Governmental Organizations (NGOs). At this event, the 
Conventions on Biological Diversity and Climate Change were created, 
which were supplemented by the Kyoto Protocol, the Rio Declaration 
and Agenda 21.

 Despite all the Declarations, Conferences and Protocols, ex-
perts have reported on the increasing continuation of environmental 
destruction. Danger warnings have been given and extinction is a pos-
sibility on the horizon.  

As the environmental crisis gets worse it points to a clear impact on 
the living conditions on our planet. If the most pessimistic scenario 
on global warming is accurate, it is possible that we will have made 
ourselves extinct by the end of this century. In any case, if we are 
to continue our existing approach to production and consumption, 
it will not just cause harm to the natural world, it will also, increa-
singly, damage the living conditions for humans (NASCIMENTO, 
2012, p. 58).

 However, although there have been some frightening predic-
tions, this has encouraged some parts of society to identify ways to 
prevent and deal with this. There has been increasing interest in sustai-
nability: socially, culturally, economically, environmentally, politically 
and in relation to the land: all based on the principle of a fairer and 
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more egalitarian society. In the dusk of environmental destruction, this 
article discusses Non-Indigenous and Indigenous Traditional People’s 
approaches to protecting the land as far as that is still possible, based on 
Brazilian and Australian experience.

Brazil 
Brazil is a mosaic of peoples and cultures. It is a continental-

-sized country that borders 10 others and currently has an estimated 
population of 213,5275 million inhabitants.

The original Brazilians were the indigenous people of somewhe-
re between 4 and 10 million, that lived here when the first Portugue-
se settlers arrived in 1500. It is currently estimated that 896,000 peo-
ple call themselves indigenous, having been decimated by colonizing 
settlers who took over lands and forests. In other words, 3 to 9 million 
indigenous people died within half a century.

 The Brazilian population has had an influx of various groups 
over the years. In Amazonia especially, the population is made up of a 
mixture of indigenous people, colonizers, abducted and enslaved black 
Africans and, later, immigrants from Europe and other continents6. As 
a result of miscegenation, these ethnic groups have become very diver-
se, with very specific characteristics that can differ depending on the 
region of the country.

 These new factors need to be taken into account, because ac-
cording to the Society, Population and Nature Institute, there are other 
peoples7 besides the indigenous ones who live in the Amazon biome 
and these create a rich panoply of different groups: Quilombolas (Es-
caped African colonies), river communities, traditional fishing commu-

5 https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php taken on 28th August, 
2021.
6... it’s not just indigenous peoples who live in this biome. An example of this was the strug-
gle of Chico Mendes in the 1980s, when he brought the attention of the world’s media to the 
problems of the rubber tappers, who were fighting against forest clearance. It could have 
been any other profession, but as they depended directly on rubber tapping, they needed to 
fight to protect the forest and their right to live off its cultivation. This struggle resulted in the 
first reserves for cultivation in Brazil, in 1990, and a symbol of the potential of how to use 
the resources of the forest, as it was. https://ispn.org.br/biomas/amazonia/povos-e-comuni-
dades-tradicionais-da-amazonia/ taken in July/2021
7According to the project, New Social Cartography of Brazil, over 1,000 quilombola commu-
nities were identified in the Legal Amazon, distributed as follows: around 750 in Maranhão, 
over 400 in Pará, almost 100 in Tocantins and dozens in Amapá, Amazonas and Rondônia. 
https://ispn.org.br/biomas/amazonia/povos-e-comunidades-tradicionais-da-amazonia/ taken 
in May/2021
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nities, family farmers, piaçabeiros (Piassava fibre cultivators)8, peco-
nheiros (Acai gatherers)9, and more. The richness of this diversity of 
cultures and origins has a visceral relationship with the conservation of 
biodiversity, as these activities depend on hunting/fishing or cultivation 
for their survival and operate by using nature for food or as a source 
of income. For these people, nature and the forest are their home and 
livelihood. They are a source of knowledge and creation, so it is vital to 
maintain this ecosystem for their survival and that of Amazonia.

 The Amazon, which is the focus of this article, is also strongly 
characterized by the diversity of people and ethnic groups, that have 
lived here or migrated here in search of better living conditions. It is a 
kaleidoscope of changing combinations, shapes and colours at different 
points of history which has produced “a legacy that reveals itself in how 
the Amazonian expresses themselves in the most diverse social and cul-
tural ways every day, through their work, education, religion, legends, 
food and family habits” (LIRA; CHAVES, 2016, p. 72). 

 For Lira and Chaves, the Amazon people includes “indigenous 
people, river dwellers, fishermen, gatherers, quilombolas, migrants, 
and more” (2016, p. 72), and the authors add that each of these groups 
has their own social and cultural identity, whose ways of living and 
political organizations are related to: a) ethnic origin by adopting and 
adapting knowledge and techniques as required; b) the complex orga-
nizational pattern for cultivating and managing the natural resources; 
c) their struggle to survive and access social goods and services; d) the 
activities they carry out, such as: agriculture, hunting, fishing, gathering 
and tapping, depending on their needs and natural resources available 
(LIRA; CHAVES, 2016, p. 72).

 When we look at the cultural practices and the sustainability of 
the ways of life of Indigenous and Traditional Non-Indigenous peoples 
of the Amazon, the situation is a sensitive and urgent one, because the 
current political landscape in Brazil reflects the current government’s di-
sastrous environmental policy, or in other words, it demonstrates how the 
achievements of Brazilian environmental policies have been dismantled.

8 The cultivation of piassava is mostly done by men and, in some cases, the men may spend 
weeks to months at the gathering locations, far away from their families, who live back in their 
communities. Sometimes, the families go with the piaçabeiro to the gathering location, which 
will affect the children’s education. In Amazonas, piassava can be found in the middle of the 
forest, spread over a great area. http://portalypade.mma.gov.br/piacaveiros-caracteristicas - 
taken in May/2021
9 Gathering Acai fruit.
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  These are some of the actions taken by the current federal go-
vernment over the last two years to support this statement: - restructu-
ring the Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural 
Resources (IBAMA) and the Chico Mendes Institute for the Conserva-
tion of Biodiversity (ICMbio), restricting the autonomy of technicians 
and the security of environmental inspectors; - flexible enforcement or 
reduction of fines for environmental crimes; - stopping the billionaire 
Amazon Fund, which supported more than a hundred projects to protect 
the Amazon and its peoples and whose resources from donor sources 
(Norway and Germany) were suspended due to the increase in defores-
tation and the abolishing of Resource Management Boards; - proposals 
to reduce the size of indigenous lands and the remaining quilombos; - 
approvals for the use of pesticides (some prohibited in other countries); 
- review of environmental taxes on companies that create a negative en-
vironmental impact; - the appointment of a Minister of the Environment 
who does not consider global warming important and who protects the 
interests of agribusinesses to the detriment of the environment; - the 
potential displacement of hundreds of quilombola families and descen-
dants of Tapuia Indians who have lived in the region surrounding the 
Alcântara Launch Centre (MA) for centuries, as a result of expansion 
and the concession to the USA.

  Since the current government took office (January/2019 to the 
end of 2020), Brazil has experienced record growth in the amount of 
deforestation in the Amazon, record numbers of fires in the Pantanal 
and oil spills along the Brazilian coast. In addition to these environ-
mental and political disasters, the polarization of Brazilian society, the 
differences between members of civil society: the representatives of 
educational institutions (researchers, teachers), civil service managers, 
community leaders, the media and other cultural intermediaries who 
either support or disagree with the actions of the federal government, 
have all contributed to an inconsistent treatment of this problem.

 The challenge is to reconcile the protection of the Amazon fo-
rest, sustainability and the protection of Indigenous and Non-Indige-
nous traditional peoples with economic and political aspirations, and 
ensure that the entire Brazilian population as well as the world, is united 
in dealing with it. Reconcile how best to achieve economic growth and 
preserve society’s natural foundations.

 Such a reconciliation is increasingly difficult, as is the potential 
for mediation in an area that has “become a place of open confrontation 
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and serious antagonism, as a new list of subjects and issues emerge. As 
it deals with events that are still recent, there are limited options for a 
more detailed or in-depth analysis” (ALMEIDA, 2010, p. 10). 

 Almeida highlights the issue with the initiatives of several 
agencies which are purportedly attempting to empower traditional peo-
ple using “partnership techniques” and what they refer to as “commu-
nity” involvement, but which are ultimately intended to destroy “their 
intrinsic organization systems” (ALMEIDA, 2010). For him, these ini-
tiatives sit in stark contrast to the collective identities which have emer-
ged in social initiatives. This highlights the conflict in the approaches, 
which has increasingly led to traditional communities and peoples re-
fusing to support them because of the delegation of powers to agencies 
and external agents, which are intended to act as mediators (ALMEI-
DA, 2010, p. 10).

 Chaves & Rodrigues reiterated how urgent it was to find “alter-
native ways for all societies, traditional or modern, to survive, as well 
as the planet’s biological systems, in a situation of such extreme risk”, 
based on their lengthy research into the river people of the Amazon, 
(2020, p. 267).

   As part of their commitment to social justice, the authors state 
that developments cannot be for the benefit of those with purchasing 
power or who live in wealthy societies and urban centres alone, but also 
for traditional people who live in other parts of the world, in accordance 
with social and human rights (CHAVES; RODRIGUES, 2020, p. 267).

 The central themes of studies and research into Indigenous and 
Traditional Non-Indigenous communities in the Amazon have recogni-
zed that these communities have a complex understanding and a unique 
experience that shapes a specific way of life, so that it preserves resour-
ces and uses biodiversity sustainably, which mitigates the environmen-
tal impact.

 Amazonian people are increasingly, but still insufficiently re-
cognized as having important knowledge and techniques on how best 
to use and manage local natural resources. This knowledge and wisdom 
are passed on between generations and affect their sustainable approa-
ch. It should be emphasized that the knowledge of these peoples, becau-
se of their experience of the environment and the degree of their know-
ledge from many generations, about the land and how nature reacts and 
changes, could help society to develop alternative ways and techniques 
to achieve sustainable development (CHAVES; RODRIGUES, 2020).
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 This knowledge is complex and woven into the traditions of 
these communities over many generations, but is increasingly threa-
tened by production and consumption. It is an indivisible reflection of 
their relationship with nature and their intrinsic values.

 The family-based agricultural communities along the rivers 
of Amazonia maintain a sustainable balance between man and nature, 
which can be seen in the way they manage the natural resources, en-
suring that the needs of the current generation do not affect the needs of 
later generations. 

 Sustainability has to be looked at in different ways, environ-
mentally, socially, culturally, economically, politically, all the way to 
the borders, in order to end deforestation, improve water quality, limit 
the use of pesticides and fertilizers, invest in organic food production, 
creating a sustainable model for agriculture, which would “involve the 
efficient management of available resources, ensuring production re-
mained at the levels necessary to satisfy the aspirations of a growing 
population, without harming the environment” (apud FAO, 1989).

Happening now: protecting original rights and fighting 
against the Time Demarcation!

 At the time of writing (August/2021), Bill 490/200710, referred 
to as the Time Demarcation, which deals with the demarcation of Indi-
genous lands, is being considered by the Federal Supreme Court. This 
demarcation states that the land of indigenous people will only be pro-
tected if they were occupied before the Federal Constitution of 1988. 

 This proposal is unquestionably arbitrary because these people 
have occupied these lands for centuries prior to the Constitution and 
many of these people move within the territory. Prior to the Constitu-
tion, the indigenous peoples were protected by the Government, but did 
not have their rights legally recognized, which makes proof of occupa-
tion of certain territories practically impossible.

 In the article referring to isolated Indigenous peoples, Bill 490 
states that “it is the responsibility of the State and civil society to res-
pect their freedoms and traditional ways of life, and contact should be 
avoided as much as possible, except to provide medical assistance or to 
carry out state action for public utility”. However, the meaning of state 
action for public utility is not explained, which creates a gap and allows 

10 This Law states that the people would need to prove they occupied the land on October 5, 
1988, the date that the Federal Constitution was promulgated, in order for it to be demarcated.
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the government to decide exactly what is “public utility”. Which in this 
current political climate is very dangerous.

 It is just one more dispute between traditional peoples and ru-
ral interests and, this time it is a political one, supported by the federal 
government. 

 It is important to reiterate that the right of indigenous lands to 
be demarcated is established in the Constitution, through what is refer-
red to as the “original right” of indigenous people over their ancestral 
lands. By “original right” it is understood that legally these peoples are 
the first and original owners of this land. The federal government is 
responsible for demarcating all the lands originally occupied by these 
peoples in order to protect them from exploitation by mining, logging 
or forest clearance for cattle rearing.

 Indigenous people organized demonstrations at the Federal 
capital and campaigns against the Demarcation 11. Around 6000 Indi-
genous people (according to the Press) camped on the Esplanada Cen-
tral revealing a banner saying “respect the original rights and no to the 
Time Demarcation”. The indigenous people also complained about “the 
increasing violence towards native people, within and outside native 
lands”. 

 These disputes over land also shelter historical prejudice that 
treats the Indigenous people as less than human, savage, different from 
us and believes that they need to be “civilized” so that the “Indians 
can be humans like us”12. It upholds an ideal model of society and a 
single citizen identity, which has no room for differences which must be 
exterminated or erased if they appear. Erasing the indigenous people’s 
history and rights continues to attack their right to be recognized, their 
identity and the importance of the struggles of traditional Brazilian peo-
ple and their history, which has been written by white male colonizers.

The little importance given to the Indians and the erasure of their 
ethnic identity goes alongside the triumphalist assessment of the 
colonizers in Eurocentric and prejudiced histories that resulted in 
the answers to the questions raised. Whether heroes or villains, the 
powerful Portuguese were able to dominate thousands of warrior 
peoples, convert and subdue them, make them work and defend the 
land as faithful and submissive servants of the king. The laws oscil-

11 https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/24/indigenas-protestam-em-brasi-
lia-contra-medidas-que-dificultam-demarcacao-de-terras.ghtml
12 Extract from a speech by the current President of Brazil in a video on the internet https://
www.youtube.com/watch?v=WX7Xrs2Y3QY&ab_channel=Poder360 taken in August/2021)



- 292 -

lated between supporting violent attacks and protecting the Indians. 
The Portuguese and, later, the Brazilians were able to vanquish, 
civilize or manipulate countless peoples for their own benefit, sub-
duing them completely, until they disappeared without leaving any 
trace (ALMEIDA, 2017, p. 3)

 These prejudices affect Traditional Non-Indigenous peoples 
too. They are exploited and marginalized throughout history and in cul-
ture by authoritarian traditions from a layer of society that sees itself as 
superior and deserving to be privileged. They are no longer be submis-
sive to kings, but to bosses, squatters, lumberjacks.

Australia
Aboriginal people’s long-held knowledge of their presence on 

the Australian continent stretching deep into human prehistory is su-
pported by archeological, anthropological and genetic research, which 
dates evidence of occupation at least 65,000 years ago (Clarkson et al., 
2017). With rich oral histories recounting floods, extinct animals and 
sea level change in the Pleistocene era (Reid, Nunn & Sharpe, 2014), 
Aboriginal Australians carry deep pride in their continuous connection 
to the oldest living cultures on the planet (REF). One of the striking 
hallmarks of these diverse cultures, and shared with many other Indi-
genous cultures globally, is the profound relationship between of peo-
ple and the Lands and Waters they depend on to meet physical, social, 
emotional and spiritual needs (REF). Aboriginal people traditionally do 
not speak of owning the Land, but of being owned by the Land (REF). 
Hence they feel an enormous responsibility as custodians of the rich 
geological and biological diversity that has nourished thousands of ge-
nerations, ensuring the maintenance of healthy lands and waterways for 
future generations. A second group of Indigenous Australians, Torres 
Strait Islander people of Melanesian origin, have similarly cared for the 
marine and terrestrial life on their islands that lay in the waterway sepa-
rating mainland Australia and the southern coast of Papua New Guinea 
for at least 10,000 years and possibly much longer (REF).

However, in the 230 years since English invasion, subsequent 
colonisation and continuing today, Australia’s surface natural resour-
ces, as well as the richness of Aboriginal cultural heritage, have been 
vastly and rapidly degraded. Major drivers of this degradation are agri-
culture (especially cattle and sheep farming), deforestation, sprawling 
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residential development, introduction of non-native species and mining 
of minerals, coal, methane gas and river water. These pressures on the 
Australian environment have continued to escalate, despite clear recog-
nition and multiple investigations and reports calling for urgent streng-
thening of environment and heritage protection laws (REF).

Furthermore, Australia already ranks among the world’s largest 
in per capita ecological footprints, greenhouse gas emissions, single use 
plastic consumption and export volume of coal, liquified natural gas 
and iron ore (REFS). These excesses are largely driven by a small num-
ber of highly polluting export industries; for example the coal produced 
from just six major Australian coal companies emitted more greenhou-
se gases than did 25 million Australians in their households in 2018 
(REFS).  These industrial excesses have also had an enormous environ-
mental impact, leaving the country with highly degraded and depleted 
river systems (refs), a seriously threatened Great Barrier Reef (ref), and 
one of the world’s highest mammalian and overall plant and animal 
extinction rates (ref). State laws have also allowed mining companies 
to legally destroy many highly significant ancient Aboriginal heritage 
sites, causing intense grief of Traditional Owners, other Aboriginal peo-
ple and many non-Indigenous Australians (REF). 

The most publicly visible heritage destruction includes thou-
sands of sacred petroglyphs created between 17,000 and 40,000 years 
ago in the remarkable Murujuka rock art precinct on the West Austra-
lian Burrup Peninsula. The Traditional Custodians of Murujuka were 
murdered in the Flying Foam massacre in 1860. Today, the West Aus-
tralian government is fast-tracking further growth of an industrial zone 
within this precinct which processes off-shore methane gas and is an 
iron ore export hub. There was also a massive public outcry in 2020 
after iron ore mining giant Rio Tinto deliberately exploded two 46,000 
years old Juukan Gorge Caves (HEPBURN et al., 2020).  Despite na-
tional shock and anger, instead of increasing protection, the Western 
Australian government is seeking changes to Heritage Laws to allow 
Ministers to supercede opposition from Traditional Custodians in fur-
ther heritage destruction. 

Aboriginal and Torres Strait Islander people, who often bear the 
largest burden of these comprehensive losses, have not been and, do not 
wish to be, seen as passive victims of these circumstances. Rather they 
must be recognised for their remarkable leadership of resistance, on 
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behalf of many Australians, who oppose the destruction of the integrity 
of Lands and Waters, as described in the four examples below. 

Acknowledgement: This section was prepared on unceded Land 
of the Jinibara People. We pay our respects and express gratitude for 
understandings handed down by the Elders past, present and emerging 
of the Jinibara, and all Aboriginal and Torres Strait Islander nations of 
Australia fighting to protect their lands and cultures from the conse-
quences of damaging natural resource extraction.

Aboriginal people’s long-held knowledge of their presence on 
the Australian continent stretching deep into human prehistory – since 
time began –  is supported by archeological, anthropological and genetic 
evidence of occupation at least 65,000 years ago (CLARKSON et al., 
2017). With rich oral histories recounting floods, extinct animals and 
sea level change in the Pleistocene era (Reid, Nunn & Sharpe, 2014), 
Aboriginal Australians carry deep pride in their continuous connection 
to the oldest living cultures on the planet. One of the striking hallmarks 
of these diverse cultures, and shared with many other Indigenous cultu-
res globally, is the profound relationship between people and the Lands 
and Waters they depend on to meet physical, social, emotional and spi-
ritual needs (JACKSON PULVER et al., 2010; SANGHA et al., 2015; 
Martuwarra RiverOfLife et al., 2021). Aboriginal people traditionally 
do not speak of owning the Land, but of being owned by the Land. For 
example, Yolngu Elder Terry Djiniyini Gondara wrote:

The land is my mother. Like a human mother the land gives us pro-
tection, enjoyment, and provides for our needs - economic, social 
and religious. We have a human relationship with the land: mother 
- daughter/son. When the land is taken from us or destroyed, we 
feel hurt because we belong to the land and we are part of it. (DJI-
NIYINI, 1985, p. 6).

 Hence Aboriginal Australians feel an enormous responsibi-
lity, as custodians of the rich geological and biological diversity that 
has nourished thousands of generations, to ensure the maintenance of 
healthy lands and waterways for future generations (POELINA et al., 
2019). A second group of Indigenous Australians, Torres Strait Islander 
people of Melanesian origin, have similarly cared for the marine and 
terrestrial life on their islands that lay in the waterway separating main-
land Australia and the southern coast of Papua New Guinea for at least 
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2,500 years and probably stretching back much longer into ‘bepotaim’ 
[the time before] (BARHAM et al., 2004).

 However, in the 230 years since English invasion and subse-
quent colonisation commenced in 1788 and continues today, Australia’s 
surface natural resources, as well as the richness of Aboriginal cultural 
heritage, have been vastly and rapidly degraded. The major drivers have 
been agriculture, deforestation, sprawling residential development and 
mining of minerals, coal, methane gas and river water (Jackson et al., 
2016; Crook and Short, 2019). There has been no slowing of these pres-
sures on the Australian environment, despite clear recognition, multiple 
investigations and reports and a landmark courtcase calling for urgent 
strengthening of environment, biodiversity and heritage protection laws 
(SAMUEL, 2020; NSW Land and Environment Court, 2021).

Furthermore, Australia is a poor global citizen – ranking among 
the world’s largest in per capita (adjusted for size of population) eco-
logical footprints (Global Footprint Network, 2017), greenhouse gas 
emissions (RITCHIE; ROSER, 2020) and single use plastic consump-
tion (CHARLES; KIMMAN; SARAN, 2021) as well as export vo-
lume of coal, iron ore and liquified natural gas (MOSS, n.d.; United 
States Geological Survey, 2021). These excesses are largely associated 
with a small number of highly polluting export industries; for example 
coal produced from six major Australian coal companies in 2018 emit-
ted more greenhouse gases than did 25 million Australian households 
(MOSS; FRASER, 2019).  

 These broad excesses have also had an enormous environmen-
tal impact, leaving the country with highly degraded and depleted river 
systems (Australian Academy of Science, 2019; JACKSON; HEAD, 
2020), a seriously threatened Great Barrier Reef (Great Barrier Reef 
Marine Park Authority, 2019) and one of the world’s highest mamma-
lian and overall plant and animal extinction rates (KEARNEY et al., 
2019). The unprecedented 2019/2020 bushfires across Australia left 
119 additional species requring immediate intervention (SCHEELE et 
al., 2020). State laws have also allowed mining to legally harm many 
highly significant ancient Aboriginal heritage sites, such as explosions 
that destroyed the 46,000 years old Juukan Gorge Caves and decades-
-long damage to the Murujuka rock art precinct (LEWIS; LEWIS, 
2017; HEPBURN et al., 2020). These are just two of many losses of 
immense spiritual, cultural, social and anthropological importance 
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 Aboriginal and Torres Strait Islander people, who often bear 
the largest burden of these incomprehensible losses, have not been 
and, do not wish to be, seen as passive victims of these circumstances. 
Through three of of many current examples, we highlight the comple-
xity of predictable burden and loss so frequently borne by Aboriginal 
and Torres Strait Islander Australians resulting from wilful ignoring of 
their warnings, irresponsible decision making, weak laws and seeming 
recklessness of excess/extreme resource extraction activities (CROOK; 
SHORT, 2019).  We also pay great respect to their remarkable drive to 
protect the integrity of Lands, Waters and multispecies inhabitants that 
all Australians depend upon for health and wellbeing (ROBINSON et 
al., 2021). 

Example 1 demonstrates devastation to Australia’s largest river 
system resulting through progressive disregard for commitments made 
to Aboriginal people and river health, Case study 2 describes a situation 
in the making will potential harms reminicent of original European in-
vasion and Example 3 highlights indirect consequences of Australia’s 
and others’ continued ignorance of climate change imperatives. 

Example 1. Devastation of the Murray Darling River system: 
“Don’t anyone try to tell me or my people or the rest of the people that 
these lakes evaporate ... we have known them for thousands of years 
before” (Badger Bates, quoted in Aliento, 2019): 

 Agriculture accounts for 55% of Australia’s land use and 25% 
of its water extraction (ABARES 2021). On the world’s driest inhabited 
continent, with high dependency on agriculture for both domestic and 
export revenue and increasingly extreme climatic conditions (CAME-
RON et al., 2021), one would expect that water management practices 
would be taken very seriously. However, a recently published White 
Paper by the UNSW Water Research Centre (2021) quoted an expert 
participant in its Drought Resilience Forum held in 2020:

Integrated catchment management is currently non-existent in 
NSW. I am incredulous that people are surprised when there is a 
fish kill or acid plume. The system as it stands is like leaving your 
dirty dishes out and waiting for someone else to clean the kitchen. 
It’s death by 1,000 cuts. (p. 13).

Up until 2019, few Australians considered the cumulative dama-
ge occuring to Australia’s largest and economically most important ri-
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ver system, the Murray-Darling, which begins in a cattle rich region of 
Queensland and empties into the ocean in South Australia. The Basin 
flows through heavily irrigated regions of New South Wales, known 
for cotton, rice, corn and fodder crops. In 2012, Australian farmers and 
environmentalists celebrated a science-based whole of basin Murray-
-Darling Basin Plan, touted as world leading with parties agreeing to 
uphold the right of the environment to water for its own health.

However, over time, water over-extraction for irrigation, cons-
truction of barriers restricting inflows and inadequate enforcement have 
progressively depleted quantity and quality of water in the Murray-Dar-
ling. In 2017, the Australian national news agency, ABC, quoted Mur-
ray Lower Darling River Indigenous Nations chairperson Rene Woods:

Aboriginal communities have watched as their sacred rivers are de-
graded, impacting on community health and threatening our ability 
to sustain our unique culture … We have participated in water plan-
ning processes in good faith. But tonight we learned that the system 
is being exploited, rigged and undermined to provide exclusive be-
nefits to big irrigators. (ABC Regional Reporters, 2017) 

Two years later, Australians were shocked by multiple catastro-
phic fish kills resulting from insufficient river water flows, leading to 
oxygen depletion in the remaining shallow warm waters during drought 
and excessive heat (Cockburn, 2019; Australian Academy of Science, 
2019). Millions of fish died in a 30km stretch of the river system.

These events devasted the 46 Aboriginal nations in the upper and 
lower Murray-Darling Basin, who have been demanding greater voice 
and participation in the management of the river for decades. The Mur-
ray-Lower Darling Rivers Indigenous Nations and the Northern Basin 
Aboriginal Nations Ltd came together in May 2010 to adopt the Echuca 
Declaration stating:

that each of the [First] Nations represented within the [Murray-Dar-
ling Basin] is and has been since time immemorial sovereign over 
its own lands and waters and that the people of each [First] Nation 
obtain and maintain their spiritual and cultural identity, life and li-
velihood from their lands and waters; and that the [First] Nations 
of the [Murray-Darling Basin] have never given up our sovereig-
nty over our Country and it is our Country that has always given 
us everything. (MLDRIN 2007; https://nban.org.au/wp-content/
uploads/2020/ 06/100519-Echuca-Declaration.pdf). 
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As climate change has already and continues to worsen the 
outlook of the Murray-Darling Basin (Speer & Leslie, 2021), new 
approaches to caring for this critical water system will be absolutely 
essential for Australia’s future food security.  Strengthened voices of 
the 46 nations united in these two Aboriginal organisations, plus work 
by Aboriginal water scientists, Dr Bradley Moggridge (2021a; 2021b; 
Aliento, 2019), Professor Anne Poelina (2019; Martuwarra RiverOfLife 
et al., 2021) and colleagues are driving transformational change in how 
water must be valued and cared for based on traditional knowledges. 
Moggridge and Poelina argue that Indigenous research methodologies 
and management approaches from Australia and New Zealand are des-
perately needed to achieve effective ways to address these challenges. 
Many universities are urgently supporting these calls.

Example 2. Nowhere to run, nowhere to hide: government dri-
ves a predictable gas-led hell for Aboriginal communities in remote NT

From early human beginnings, survival and progression depen-
ded on applying learnings obtained in one setting to informed decisions 
made in other, similar circumstances. This allows logical prediction of 
likely benefits and harms in new situations. Value systems are supposed 
to guide us to protect human life and rights above material gain. Most 
Australians believe that this learning and development process under-
pins government policies, laws and actions to improve our society.

Aboriginal and Torres Strait Islander Australians are scarcely 
fooled, given repeated harms from policies and decisions that dro-
ve systematic dispossession, disempowerment, overincarceration and 
poverty since European invasion (Short, 2003; Cunneen, 2009; Crook & 
Short, 2019).  Many Traditional Owners of Northern Territory view the 
government’s  Beetaloo Cooperative Drilling Program  (https://www.
industry.gov.au/data-and-publications/unlocking-the-beetaloo-the-bee-
taloo-strategic-basin-plan) as more of the same (Knowles, 2021). An 
interim report from a current Senate Inquiry (Senate Environment and 
Communications References Committee, 2021) examining the program 
quoted Ms Nancy McDinny, a Traditional Owner from Borroloola:

Fracking is not good for our country, not good for our water... 
Our water was here from ancestors. Thousands and thousands of years 
ago people were living with this water, living on clean country... We’ve 
got to protect it and protect the water. You know, it’s not good for the 
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fracking to come down, we don’t want fracking. We’re arguing, talking 
and meeting every year, every year. People still want to come... We 
don’t want any fracking, no mining in our country. We’re gonna protect 
our country. Listen to the elders, know, how our land is so important to 
us. (Traditional Owners of the Beetaloo, Submission 56, p. 3). 

Public submissions and presentations, including from Tradition-
al Owners in the Beetaloo region, have expressed wide ranging con-
cerns, including lack of consultation, water contamination, greenhouse 
gases, and loss of health and wellbeing. The Recommendations of the 
Inquiry may significantly influence progression of shale gas mining 
(fracking) across five additional gas basins under unceded Aboriginal 
Lands, impacting communities and outstations. 

However, the Australian government has revealed great excite-
ment to “unlock” the Beetaloo – pledging $50 million in fracking grants 
in the NT, including $21 million in taxpayers money  to Empire Energy 
to expedite exploration under Australia’s post-COVID “gas led recov-
ery”. This has attracted intense domestic and international criticism 
for conflicts of interest and contravening climate change imperatives 
(ASHTON, 2021; Senate Environment and Communications Refer-
ences Committee, 2021; Stockholm Environment Institute et al., 2020).

For over a decade, Traditional Owners of the region have been 
supported by a number of community groups, including SEED Mob 
(https://nt.seedmob.org.au) with the outstanding leadership of Aborig-
inal young people, GetUp and the Protect Country Alliance. These 
women and men work with the Traditional Owners to assist them to 
understand what gas mining is, how it is conducted and how it may im-
pact on water and Lands and prepare them to participate in government 
decision-making processes. 

The Aboriginal Medical Services of the Northern Territory (AM-
SANT), medical groups and the author of this paper, have made multi-
ple submissions and presentations that translate health research findings 
for government decision-makers and community groups (HASWELL, 
2017; SHEARMAN; HASWELL, 2019; HASWELL; SHEARMAN, 
2021; AMSANT, 2018; 2021). These were largely ignored by the Sci-
entific Inquiry into Hydraulic Fracturing in the Northern Territory 
(2018) and the subsequent proposed monitoring Strategic Regional En-
vironmental and Baseline Assessment. This is despite alarming associa-
tions between living near gas operations and increased rates of hospital-
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isation and death from heart failure, heart attacks, respiratory disease, 
asthma, severe birth defects and loss of psychosocial and mental health 
(DENHAM et al., 2021; MCALEXANDER et al., 2020; WILLIS et 
al., 2021; TANG et al., 2021; MALIN, 2020; HELMIG, 2020).  These 
submissions point out that given the pre-existing higher burden among 
remote Aboriginal Territorians from all these conditions, Beetaloo com-
munities are at greater risk of compounding chemical, psychosocial and 
spiritual stressors brought by gas mining, compared to non-Indigenous, 
wealthier and better serviced areas previously studied.

With almost no data measuring impacts of these industries on 
locally impacted Indigenous Peoples in over 2,000 peer reviewed pub-
lications (Repository for Oil and Gas Research, 2021), affected com-
munities themselves have had to raise their own voices on their losses. 
One such loss, the link between oil and gas mining operations and sex-
ual and physical violence inflicted on local women and children, has 
been particularly overlooked in research (RUDDELL et al., 2014; 
JAYASUNDARA et al., 2016).

In 2015, a coalition of Native American and women’s organiza-
tions requested intervention by the United Nations Expert Mechanism 
on the Rights of Indigenous Peoples for protection against “the epi-
demic of sexual violence brought on by extreme fossil fuel extraction 
in the Great Lakes and Great Plains region” (Indian Country Today, 
2018).  They described vast “man camps” of temporary labour becom-
ing “lawless hubs of violence and human trafficking”, with vulnerabil-
ity contextualized within a history of genocide, ongoing colonization 
and systemic violence, profoundly shared by Aboriginal Australians.  
The subsequent Canadian National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls (MMIWG, 2019) quoted Melina Labou-
can Massimo of the Lubicon Cree First Nation (p. 586):

The industrial system of resource extraction in Canada is predicated 
on systems of power and domination. This system is based on the 
raping and pillaging of Mother Earth as well as violence against 
women. The two are inextricably linked. With the expansion of ex-
tractive industries, not only do we see desecration of the land, we 
see an increase in violence against women. Rampant sexual violen-
ce against women and a variety of social ills result from the influx 
of transient workers in and around workers’ camps. 

As the Australian Senate Committee reviews the evidence from 
submissions to the current inquiry, they will need to consider, among 
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many other harms, the right of industry to progress despite bringing 
unprecedented levels of well-known enablers of mining-related sexual 
harms to the Aboriginal women and children of the Beetaloo region. 
These enablers include historical genocide, violence and transgenera-
tional trauma, and lack of voice, police protection and duty of care to 
Aboriginal citizens as victims of crime and/or the criminal justice sys-
tem itself (MMIWG, 2019). Reports of alleged sexual harassment, abu-
se and violence against female mine workers in Western Australia, si-
multaneous to the Beetaloo Senate Inquiry, should dispel any doubt that 
workforces recruited into remote Northern Territory will somehow be 
different (Western Mine Workers Alliance, 2021; Turner-Cohen, 2021).

However, the story is not yet over, as many Traditional Custo-
dians and communities in the Beetaloo region, supported by dedicated 
Aboriginal young people, are campaigning vigorously to protect their 
Country and people against this development. We hope this Senate 
Committee, and all Australians, are listening, respecting their efforts to 
protect their communities and Country, and demanding answers on why 
is this progressing.

Example 3: Torres Strait Islander people at the forefront of cli-
mate change impacts... and international action.

Within the waterway between the northern tip of Cape York Pe-
ninsula in Queensland and the Southern coast of Papua New Guinea lie 
hundreds of islands, including 17 with thriving Torres Strait Islander 
communities with populations varying from about 85 to 3000. These 
are the homelands of approximately 70,000 people who identify as Tor-
res Strait Islanders; including about 8,000 who live in the region and the 
rest in other parts of Queensland and New South Wales (ABS, 2018). 
The islands themselves range from very low lying lands formed by the 
outflow of major rivers in Papua New Guinea to the northwest (e.g. 
Saibai and Boigu), coral atolls in the centre (e.g. Masig, Poruma and 
Warraber), volcanic land masses on the east (e.g. Erub and Mer) and 
remnants of the Great Dividing Range in the west (e.g. Muralag, Waibe-
ne, Kirriri). While the most widely used name for the region is the Tor-
res Strait, some Islanders are pushing for a name change – from one that 
honours the first European, Captain Luis Vaez de Torres, to navigate 
the strait - to one honouring the First People with a traditional language 
name, Zenadth Kes. As highly respected Mr Ephraim Bani explained:
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From the coast of Papua New Guinea to the northern shores of the 
great continent of Australia. We are in command of this geographi-
cal area. This region is the home of Meriam, Kulkalgal, Maluyligal, 
Guda Maluylgal, and Kaiwalagalgal. This is Zenadth, our Torres 
Strait, our home, our islands, our seas, our treasure from the past 
into the distant future, and into the cosmos. (Ephraim Bani; http://
tsirc.qld.gov.au/sites/default/files/Zenadth%20Kes%20Acronym.
pdf) 

While there is remarkable diversity in histories, language, cul-
tures, fishing and gardening practices across these traditional nations, 
there is also a strong encompassing cohesion of island identity. This is 
maintained through a strong sense of pride and practice of cultural dan-
ce, art, singing, story telling and way of life – and deep connection to 
sea and lands, marine life and vegetation providing constant physical, 
spiritual and social nourishment.

While climate change resulting from the unabated continuation 
of mining and burning of fossil fuels globally has already severely im-
pacted all Australia, the situation for this unique and beautiful culture 
is particularly poignant. For decades, many Islanders have recognised 
that winds, seasons, plants and animals are behaving differently. The 
Torres Strait Island Coordinating Council, in partnership with Austra-
lian National University Northern Australia Research Unit, developed 
its first report, Towards a Marine Strategy for Torres Strait and the Nor-
thern Australia Research Unit in 1993 (MULRENNAN, 1993) recog-
nising global environmental influences on the region and its people. 
Sea level rise, erosion, environmental pollution and resource depletion 
were among issues raised. Respected member of the Torres Strait Island 
community, Mr Vic McGrath, has worked continuously from the be-
ginning of this recognition and today continues to promote the strength 
of Torres Strait Islander art, environmental protection, science, history, 
health, community education, awareness and climate change resilience 
and adaptation actions, supporting an increasingly visible and collecti-
ve voice in the region.

Today, all Torres Strait governing groups, named Gur A Bara-
dharaw Kod (GBK), the Torres Strait Regional Authority, Torres Strait 
Island Regional Council and Torres Shire Council, have climate chan-
ge awareness and adaptation strongly embedded across their plans and 
priorities. There is increasing awareness across the communities of the 
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need to act now to respond to risks to their culture, lifestyle and health, 
from impacts including loss of land from rising sea levels, rising tempe-
ratures, long and severe heat waves and other extreme weather events, 
communicable disease outbreaks and water, food and livelihood inse-
curity (Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commis-
sioner, 2008; Torres Strait Regional Authority, 2016; Hall et al., 2021). 

 Emerging through these many challenges, a group of eight 
highly respected men and women have united their voice and formed 
the TorresStrait8. Represented by Gur A Baradharaw Kod (Sea and 
Land Council), these eight lodged a landmark case with the United 
Nations against the Australian government’s inaction on climate chan-
ge (Lyons, 2019). The case argues that continued mining and burning 
of fóssil fuels, despite clear knowledge of its consequences, breaches 
Torres Strait Islander peoples’ human right to life and to practice their 
culture, as their communities watch the rising and warming sea threaten 
their homes, the bounty of their sea and their way of life. It demands 
the government support rapid transition from fóssil fuels to renewable 
energies and adaptation to protect their communities. 

 In conclusion, these case studies highlight just a few of the 
many ways in which those who hold power in Australia are not heeding 
the warnings so generously shared by those who understand the values 
and needs of the environment that must be respected to ensure our col-
lective survival. Indigenous Peoples are clearly bearing the most suffe-
ring as a consequence, but a key lesson for both Brazil and Australia is 
that if we don’t get it right for Indigenous Peoples, we won’t get it right 
for anyone (Jackson Pulver, personal communication).

Conclusions
 Indigenous and Traditional Non-Indigenous peoples, whether 

in Brazil or Australia, have organized themselves to fight attacks on 
their lands and the poor management of natural resources.

 It is important to listen to what native people have to say when 
they maintain, based on a wisdom built up over centuries of respect for 
nature, the importance of looking after the land and the water and treating 
them as finite resources that are fading away. They speak about respect, 
reciprocity, survival and protection, equality and above all responsibility 
when making decisions that could destroy or mitigate the damage done 
by the abusive extraction of resources to the systems that support life. 
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 By comparison, the model of society that is based on unrestrai-
ned consumption and profit, aims to extend the urban model of organi-
zation, supports the rise of agribusinesses instead of land conservation, 
and fails to criticize the modernization of the country, has tried to dis-
rupt the way these people manage natural resources in a communal and 
coordinated way, disparages their culture, their organizational abilities 
and even their humanity. It has maintained the attitude of the colonizers 
of old who exterminated vast numbers of people.

 The earth is asking for help. The Indigenous and Non-Indige-
nous Traditional Peoples have the wisdom to help...

It is vital that society agrees in unison that: There must be an end 
to violence against native peoples, within and outside native lands, in 
Brazil and Australia and anywhere else they are under attack! Native 
peoples need to be protected and their rights upheld! This protects the 
land and life... Count on us!
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CAPÍTULO 15

DESASTRES E CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS: 

reflexões iniciais sobre demandas 
ao Serviço Social1.

 Nadianna Rosa Marques2

Laira Vasconcelos dos Santos3

Solange Maria Gayoso da Costa4

 
Introdução 

O significativo aumento da ocorrência de desastres na socieda-
de, originados por fenômenos da natureza, e/ou provocados através da 
ação humana, da territorialização do capital, mercadorização da nature-
za, geram múltiplos impactos sociais, políticos e econômicos, tornan-
do-se um alerta à sociedade e à saúde pública. Dados apresentados por 
Falcão (2012) apontam que, no século XX, cerca de 3,5 milhões de 
pessoas perderam a vida em catástrofes naturais, e mais de 200 mi-
lhões morreram em desastres causados pelo homem, como genocídios, 
1  Este artigo escrito em seis mãos envolvendo pesquisadores do norte e sul do Brasil somente 
foi possível pela generosidade e sensibilidade da nossa querida Profa. Debora Rodrigues, que 
nos deixou no ano de 2021 por consequência da covid-19, a qual fez as conversas e mobiliza-
ções iniciais entre os grupos de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Saúde 
e Intersetorialidade –  NETSI /Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RS e o 
Grupo de Estudos Sociedade, Território e Resistência na Amazônia – GESTERRA/Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPA. Concluir a tarefa que nos foi dada por ela, 
para nós, se converteu numa homenagem a sua contribuição acadêmica para o Serviço Social 
e para a Amazônia. 
2 Assistente Social. Docente no Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Mestra e Doutoranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do 
RS (PUC-RS). Especialista em Saúde Mental pelo Programa de Residência Multiprofissional 
da UFSM, Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Saúde e Intersetorialida-
de-NETSI/PUC-RS.Email:nadiannamarques@gmail.com.
3 Assistente Social. Advogada. Especialista em desenvolvimento urbano, políticas públicas 
e ordenamento territorial pela UFPA/NAEA. Mestre e Doutoranda em Serviço social pela 
UFPA/PPGSS. Membro GESTERRA. Coordenadora do Curso de Serviço Social do Cen-
tro Universitário Metropolitano da Amazônia Unifamaz. E-mail: laira.vasconcelos@outlook.
com.
4 Assistente Social. Doutora em Ciências Socioambientais pelo NAEA/UFPA. Mestre em 
Sociologia pelo PGCSA/UFPA. Especialista em Habitat Urbano na Amazônia – CIPCITAM/
UFPA. Professora Associada I da Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-Gra-
duação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará – UFPA. ORCID: http://orcid.
org/0000-0002-5542-3663. E-mail solgayoso@ufpa.br.
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conflitos civis e militares. Mesmo compreendendo que nenhum país se 
encontra imune de sofrer algum tipo de desastre, indicadores associam 
que a vulnerabilidade de comunidades e sociedades está relacionada 
ao seu nível de desenvolvimento, conforme indica World Bank (WB), 
United Nations (UN) (2010), 3,3 milhões de vidas foram ceifadas por 
desastres, nos últimos 40 anos, tendo o seu local de ocorrência situa-
do em países mais pobres. Inteira Freitas (2012), que, conforme dados 
apresentados na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável em 2012 (Rio+20), 680 mil pessoas entre os anos 2000 
a 2010 sofreram e tiveram suas vidas perdidas em terremotos, grande 
parte no Haiti. Já os casos que envolvem enchentes, a estimativa é que 
a cada ano no mundo 102 milhões de pessoas são afetadas por desastres 
dessa magnitude, e furacões, ciclones, tufões e deslizamentos por terras 
somam-se mais de 400 milhões de pessoas afetadas. E por fim o rela-
tório apresenta que desastres relacionados à seca e estiagem ceifaram 
cerca de 558 mil vidas, desastres esses que, desde 1980, já afetaram 
1,6 bilhão de pessoas no mundo. A importância desses dados revela-se 
por compreender que países mais pobres e grupos populacionais mais 
vulneráveis (mulheres, idosos e crianças) encontram-se 14 vezes mais 
suscetíveis a terem suas vidas ceifadas em desastres.

Assim, também, a ocorrência de conflitos socioambientais no 
Brasil tem sofrido um aumento significativo ao longo dos últimos anos, 
muitos deles consequência dos desastres ambientais provocados pela 
ação do capital em regiões ricas em recursos naturais. Os conflitos pela 
água, em 2019, tiveram um aumento de 77% em relação a 2018, o que 
representa 489 conflitos. Os conflitos por terra atingiram um total de 
1.254 ocorrências, 12% a mais do que em 2018. Ocorreram também 
616 ações de violência no campo brasileiro (CPT, 2019, 2020). 

Esse significativo aumento é decorrente de diversos fatores que 
podem estar relacionados à formas expropriatórias de se relacionar 
com a natureza, ausência de planejamento de uso e ocupação do solo, 
alterações climáticas, rapidez e uso intenso dos meios de transporte, 
disseminação de tecnologia de risco, atentados terroristas, governan-
ça local fragilizada, vulnerabilidade social e do ambiente natural ou 
construído, padrões de construção inseguros, deterioração ou ausência 
de infraestrutura e serviço de emergência inexistente ou despreparado 
(GÜINTER, 2017). Outro aspecto que deve ser observado é o de que 
desastres e conflitos socioambientais não ocorrem por ordem natural ou 
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apenas por “disputas” territoriais e pela necessidade da “obtenção” dos 
recursos naturais, mas são (re)produzidos socialmente e sua incidência 
está relacionada a territórios socialmente vulneráveis e com baixo índi-
ce de desenvolvimento econômico, afetando profundamente famílias e 
comunidades que já se encontram socialmente desamparadas. 

Em tempos de crise humanitária provocada pela pandemia da 
covid-19, que recoloca no centro desse debate a sobrevivência humana, 
refletir sobre as demandas colocadas ao serviço social no atendimen-
to à população impactada pelos desastres e conflitos socioambientais 
torna-se premente. Harvey (2020) nos lembra que o modelo do sistema 
capitalista [produção, realização/consumo, distribuição e reinvestimen-
to] compõe um contexto mais amplo de reprodução social (em famílias 
e comunidades), em uma relação metabólica com a natureza contínua e 
em constante evolução (incluindo a ‘segunda natureza’ da urbanização 
e o ambiente construído) e todas as maneiras de formações culturais, 
científicas (baseadas no conhecimento), religiosas e sociais contingen-
tes que as populações humanas tipicamente criaram através do espaço 
e tempo. 

O autor afirma que o capital modifica as condições ambientais 
de sua própria reprodução, nesse sentido, não há uma “coisa como um 
desastre verdadeiramente natural”. A exemplo da existência dos vírus 
que se modificam no tempo, tornando-se uma ameaça à vida huma-
na por consequência das próprias ações humanas. Destaca dois aspectos 
relevantes para isso acontecer: “primeiro, condições ambientais favorá-
veis aumentam a probabilidade de mutações vigorosas; em segundo lu-
gar, as condições que favorecem a rápida transmissão através dos orga-
nismos hospedeiros variam grandemente, sendo as populações humanas 
de alta densidade pareceriam um fácil alvo hospedeiro”. Nesses dois 
anos consecutivos de pandemia da covid-19 (2020 e 2021) observamos 
a tragédia humanitária em que o mundo vive com maiores consequên-
cias para os grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica: 
negros/as, indígenas, povos tradicionais, comunidades rurais, periferias 
urbanas, dentre outros. São esses grupos que historicamente vêm sendo, 
em maior número, afetados pelos desastres e conflitos socioambientais.     

A ocorrência de desastres e conflitos socioambientais deve ser 
compreendida como produto de uma sociedade capitalista, onde novos 
processos produtivos acarretaram transformações profundas nas vidas 
dos sujeitos, evidenciam as expressões da questão social e contextos de 
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grandes desigualdades sociais, ocasionados a partir da incessante busca 
de  (re) produção e acumulação do capital, a qual  domina para si todo 
sentido da vida individual e coletiva, alterando formas de consciência 
moral, mantendo relações sociais desiguais, gerando produção de clas-
ses, em prol da manutenção e produção incessante do lucro ampliado. 
Engendradas pela dinâmica capital e mercado, definem as relações so-
ciais que, como consequência, traz à tona as mazelas e os fenômenos 
sociais, entre eles desastres, conflitos socioambientais, injustiças so-
cioambientais, pobreza e seu impacto para a população.  

Assim considera-se que os desastres e conflitos socioambientais 
expressam uma situação de crise e expropriação provocadas pela “re-
produção contraditória das relações de classes das condições de conti-
nuidade da produção capitalista e de suas fraturas” e materializam-se 
como uma expressão da “questão social”, resultando na alienação e a 
sua reprodução em níveis mais crescentes (IAMAMOTO, 2011). 

Desvendar situações que desencadeiam um desastre ou um con-
flito socioambiental pressupõem não simplificá-los, ou minimizar res-
ponsabilidades ou supervalorizar os recursos tecnológicos, desconside-
rando suas mediações sociais e históricas, naturalizando esses eventos e 
como se revelam em nossa sociedade. Dessa forma, ressalta-se que es-
ses fenômenos são acontecimentos sociais nutridos por estruturas e di-
nâmicas complexas e, para uma compreensão, é fundamental a análise 
de conjuntura e de contexto em que estão presentes as reproduções con-
traditórias das relações de classes, a negação ou violação de direitos, a 
desvalorização da vida humana e a omissão por parte do Estado no que 
se refere à proteção da população e desenvolvimento social resultados 
das condições estruturais e materiais de uma sociedade capitalista. 

Neste artigo ensaia-se uma reflexão sobre dois fenômenos so-
ciais – desastres e conflitos socioambientais – como expressões da 
“questão social” e, por isso, áreas de atuação do serviço social. Para 
isso, tomamos como referência a experiência de pesquisa e extensão 
de dois núcleos/grupos de pesquisa: Núcleo de Estudos e Pesquisa so-
bre Trabalho, Saúde e Intersetorialidade –  NETSI vinculado ao Progra-
ma de Pós-graduação em Serviço Social da  PUC-RS e o Grupo de Es-
tudos Sociedade, Território e Resistência na Amazônia – GESTERRA, 
vinculado ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UFPA, 
com atuações nas regiões Sul e Norte do Brasil. Este artigo busca, atra-
vés da aproximação dos dois núcleos e suas temáticas, pesquisas, expe-
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riência extensionista, apontar que no campo de atuação os profissionais 
do serviço social são cotidianamente desafiados a assegurar direitos, 
via políticas sociais, em diferentes espaços institucionais governamen-
tais e não governamentais, para buscar soluções/encaminhamentos aos 
impactos provocados por desastres e conflitos socioambientais; reque-
rendo desses profissionais uma imersão  para intervenção em campo 
interdisciplinar, onde evidenciam-se os efeitos desses fenômenos junto 
a população atendida. A exemplo, a política de saúde e o enfrentamento 
aos desastres no interior do RS, e conflitos socioambientais no municí-
pio de Barcarena, estado do Pará, Amazônia brasileira. 

Os procedimentos metodológicos adotados para elaboração des-
te artigo consistiram na revisão bibliográfica narrativa, pesquisa docu-
mental e resultados de pesquisas anteriores realizados pelos grupos de 
pesquisa nas regiões sul e norte do Brasil. O artigo está organizado em 
três seções complementares. A primeira onde apresentam-se reflexões 
sobre desastres e as demandas ao serviço social. Na segunda, segue-se 
com o mesmo exercício reflexivo para abordar as questões pertinentes 
aos conflitos socioambientais. Na terceira seção, dialoga-se com as re-
flexões anteriores e as determinações e relações com a “questão social” 
e as demandas ao serviço social. 

Desastres ambientais e demandas ao Serviço Social 
A concepção de desastre apresentado por Quarantelli (2010) se 

consolida como um consenso social a respeito da vivência de uma cri-
se e acrescenta novos modos de abordagem em relação aos desastres 
como “agentes destrutivos” que, em sua tese, não são compreendidos 
como a causa do desastre, mas como um fator de uma crise e de deter-
minados comportamentos em relação ao contexto social. É com base 
nessa compreensão que se fomentou o reconhecimento dos desastres 
como objeto de estudo também das Ciências Sociais (MARQUES, 
2018).

Dessa forma Valencio (2012), renomada socióloga que estuda 
desastres, aponta Quarantelli (2010) como um dos mais importantes 
cientistas contemporâneos na busca pela “identificação de convergên-
cias em torno da definição do termo desastre”. (p. 32). Em uma das 
obras, a autora faz menção aesse debate, em sua coletânea, em parceria 
com outros autores. Quarentelli (2010) aponta que, apesar de haver di-
ferenças teóricas em relação à abordagem sobre desastres, há um enten-
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dimento entre os autores de que o desastre é um tipo de crise social. Por 
mais múltiplas que sejam as abordagens, argumentações e problemas 
ressaltados na abordagem de um desastre, há convergências quanto à 
importância da arena política e dos meios de comunicação de massa 
no imaginário popular (VALENCIO, 2012). Dessa forma, Valencio 
(2012), com base na concepção de Quarantelli (2010), vai afirmar de-
sastres como processos disruptivos da dinâmica social, e é com base 
no conceito da autora que iremos realizar aproximações entre o campo 
teórico e prático do serviço social no enfrentamento aos desastres. 

O Serviço Social amparado pelo Conselho Federal de Servi-
ço Social com base na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n. 
8.662/1993) e do Código de Ética Profissional, preconiza o compro-
misso profissional em prestar atendimento à população, em um situa-
ção de calamidade pública, expressa no artigo 3° do nosso Código de 
Ética Profissional, em que consta que é dever do/a assistente social, na 
relação com a população usuária, “participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa 
de seus interesses e necessidade”, expressando-se como um dever ético 
continuar prestando auxílio à população brasileira. 

Compreendendo que o Serviço Social é uma profissão generalis-
ta e que atua em diferentes áreas, principalmente no campo das políticas 
sociais (setores esses acionados para a realização de mitigação da popu-
lação diante de situações de desastres) e tem como objeto as diferentes 
expressões da questão social e, em especial, na saúde, como ressalta 
Bravo e Matos (2006), é a identificação dos aspectos econômico-políti-
cos, culturais e sociais que perpassam o processo saúde-doença a fim de 
mobilizar recursos ao seu enfrentamento a uma prática educativa, então 
nas situações de calamidade pública expressas por pandemias, catástro-
fes, desastres, o assistente social tem responsabilidades e compromis-
sos, que apresentam particularidades e limites de atuação no campo das 
políticas sociais e que vão exigir ações especializadas e capacitações 
para sua atuação.  

Dutra (2021), ao realizar uma pesquisa com assistentes sociais 
no campo de gestão de desastres, indica que o serviço social precisa 
superar a condição de subalternidade técnica e social diante de outras 
profissões envolvidas na Proteção e Defesa Civil, pois tal postura tem 
prejudicado a inserção e intervenção de assistentes sociais em ações 
pós-impacto, sendo esses convocados e tendo sua atuação mais voltada 
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durante a intervenção emergencial. É importante salientar que, durante 
um desastre, tanto as fases de respostas como as de recuperação, são 
de extrema relevância, pois no que se refere ao âmbito da garantia dos 
direitos sociais, protagonismo comunitário e respostas do Estado diante 
da catástrofe, essas são apreendidas e desenvolvidas pós-desastres, con-
solidando-se um campo de extrema relevância e atuação para o serviço 
social. 

   Portanto, a apropriação desse debate pelos assistentes sociais 
se faz fundamental para que haja uma consonância com o Projeto Éti-
co-político profissional. Considera-se que o Serviço Social tem no seu 
histórico a experiência na gestão dos desastres no que diz respeito ao 
atendimento da população no pós-desastre, realizando uma intervenção 
que permite que a comunidade atingida tenha acesso aos serviços bási-
cos disponíveis, promovendo alívio e mitigação da crise e o necessário 
para a sobrevivência dos atingidos em meio à situação de emergência. 
(ZAKOUR, 2007 apud AVILA, MATTEDI e SILVA, 2017). 

Em uma ótica contra-hegemônica e uma compreensão de de-
sastres pelo serviço social, amparado em sua vertente teórica marxista 
e pela sociologia dos desastres, parte de duas noções: desastres como 
fenômenos sociais e que têm sua origem na estrutura social. Assim, o 
acontecimento de um desastre está atrelado a fatores econômicos, so-
ciais, políticos e culturais, e apesar de estar em evidência no momento 
da sua crise, sua origem e impacto não se restringem ao momento da 
emergência. Com base nesse pressuposto, a profissão rompe com inter-
pretações sobre desastres como um simples evento de ordem natural e 
um fenômeno de causa simplesmente física. Diante dessa compreensão, 
o serviço social, no que se refere a sua práxis diante de um desastre,  
afasta-se de uma perspectiva hegemônica voltada apenas para conces-
são de benefícios, reparação material e realocação de pessoas, pois a 
recuperação, as respostas pós um desastre devem acontecer  através 
de um leitura crítica do contexto social no qual a população afetada se 
insere, garantindo assim não apenas o acesso a “reparos materiais” e 
“financeiros”, mais  à atuação voltada a grupos prioritários e mais vul-
nerabilizados, preservação cultural, resgate das relações sociais e co-
munitárias existentes antes do ocorrido e o protagonismo da população 
afetada durante as tomadas de decisões pós-desastre, aspectos impor-
tantes para a intervenção profissional do assistente social. 

Dessa forma, o investimento na formação profissional do serviço 
social frente a desastres em consonância com o projeto ético-político 
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ampliado está na atuação para que os espaços de gestão dos desastres 
torna-se fundamental, pois entende-se que a complexidade de um de-
sastre requer a ampla participação de diversos setores, equipes e profis-
sionais a fim de oferecer respostas menos fragmentadas e em consonân-
cia com as reais necessidades da população afetada. Para isso, o diálogo 
e acompanhamento social da população afetada torna-se essencial, e o 
serviço social norteado pelo projeto ético-político da profissão, ampa-
rado em valores e princípios na prática profissional como justiça social, 
liberdade, e igualdade, se revela como um profissional fundamental 
para evidenciar as necessidades da população afetada diante das res-
ponsabilidades e respostas esperadas pelo Estado, propondo ações e 
intervenções efetivas frente a um desastre. 

Refletindo sobre desastres e conflitos socioambientais a partir 
das ações extensionistas no município de Barcarena-PA 

Antes da chegada dos primeiros colonizadores à região hoje co-
nhecida por Barcarena, essa era povoada por povos indígenas, parte 
do tronco Tupi, principalmente os Gibirié eos Mortigura, os indíge-
nas Aruan, originários da ilha do Marajó foram trazidos pelos jesuí-
tas portugueses no processo de colonização, posteriormente inserida a 
força de trabalho dos africanos escravizados. E o estímulo a imigração 
europeia por meio da distribuição de sesmarias. Até a década de 70, a 
vida da população se voltava para os rios que serviam como vias de 
transporte, fonte de alimentos, de água potável, lugar de banho, lava-
gem de roupa e de lazer, além do comércio dos produtos da roça, pesca 
e extrativismo e compra de outros produtos diretamente em Belém ou 
via regatão (HAZEU; COSTA, 2019). 

Fatores geoestratégicos, como a sua proximidade da hidrelétrica 
de Tucuruí, a possibilidade de atracação e manobra de navios de grande 
porte, as vastas extensões de terra e a disponibilidade de água em volu-
me e qualidade necessários para o uso industrial, além da proximidade 
de Belém, das reservas minerais e a possibilidade de escoamento para 
demais países pela via marítima. Barcarena foi escolhida, e a partir dos 
anos 80, com o Programa Grande Carajás, o município passou a vi-
venciar um intenso processo de transformação, com a implantação do 
Porto de Vila do Conde, a fábrica da Alunorte, à estação de energia da 
Eletronorte, a Vila dos Cabanos. Portanto, uma região estratégica em 
proporcionar a redução de tempo de circulação de capital, também se 
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configura como uma cidade que sofreu um desenvolvimento geográfico 
desigual, condição fundante para o desenvolvimento capitalista (HA-
ZEU; CRUZ 2020), (HAZEU; COSTA, 2019), (LEMOS; PIMENTEL, 
2021) 

Por meio de levantamento bibliográfico, identificamos a presen-
ça das seguintes empresas relacionadas a desastres e conflitos socioam-
bientais no município de Barcarena: Tecop/Osbow (2012 –  distribui-
dora de coque de petróleo), Fertilizantes Tocantins (2015 – unidade 
misturadora de fertilizantes), Hydro Alunorte/Albrás (1995 –  Extração 
e tratamento de minerais); Imerys Rio Capim Caulim/Pará Pigmentos 
(1996 –  Extração e tratamento de minerais) e Porto de Vila do Conde 
(1985 –  Transporte/Logística) (HAZEU; COSTA, 2019), (LEMOS; PI-
MENTEL, 2021), (CRUZ, 2018), (HAZEU; CRUZ, 2020), (MARIN, 
MAIA, 2018); (CRUZ, SENA, 2019).  

Entendemos que o atual processo de territorialização do capi-
talismo na Amazônia tem como elementos estruturais a permanente 
“acumulação via espoliação” por meio de processos violentos de ex-
propriação e conflitos socioambientais, envolvendo territórios tradicio-
nalmente ocupados. Silva e Silva (2020) afirmam que os conflitos so-
cioambientais referem-se às diversas disputas pela apropriação e acesso 
aos recursos ecossistêmicos e remetem à oposição entre os interesses do 
capital que busca apropriar-se da terra e de tudo o que sobre nela repou-
sa para fins de acumulação e, de outro, os diversos segmentos dos traba-
lhadores, os quais retiram, diretamente da natureza, as fontes essenciais 
de sua subsistência, realidade verificada no município de Barcarena e 
diretamente relacionada a ocorrência de desastres. 

E os desastres, para Carmo (2019), são fatores estruturais da mi-
neração enquanto atividade de extração, beneficiamento e produção de 
minérios. Segundo dados do Ministério Público Federal do Pará (MP-
F-PA) e da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor 
da Assembleia Legislativa do Pará (ALE-PA), até o presente momento, 
foram registradas 22 ocorrências de desastres ambientais em Barcarena, 
entre os anos 2000 e 2018. Os vazamentos de rejeitos de mineração es-
tão entre as anormalidades mais “comuns”, contabilizando um total de 
11 (onze) desastres nesse período (PEREIRA, 2019). 

Identificamos que os primeiros conflitos socioambientais, regis-
trados nos estudos, estão relacionados aos processos de desapropria-
ções e expulsões, que foram iniciados a partir de 1977, promovidos 
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pelo Estado, e até hoje nunca pararam, são quatro décadas de desa-
propriações e deslocamentos forçados. Diretamente relacionados aos 
reassentamentos e os valores de indenizações que foram pensados a 
partir da monetarização do território, sem considerar outros aspectos 
relacionados ao modo de vida, proximidade dos igarapés, rios, redes 
de sociabilidade, desenvolvimento da agricultura e extrativismo para 
subsistência (HAZEU; COSTA, 2019), (CRUZ, 2018) (CRUZ; SENA, 
2019). 

Cruz (2018) identificou quatro desastres ambientais relaciona-
dos a Hydro Alunorte que incidem sobre a água, além dos desastres 
envolvendo o Porto de Vila do Conde: naufrágio do navio Haidar com 
5 mil bois vivos, especificamos também o derramamento de coque no 
rio Pará (2003), vazamento de grande proporção de lama vermelha da 
bacia de rejeitos da Alunorte contaminando o rio Murucupi, além de 
soda cáustica no rio Pará (2003), vazamento de material tóxico da bacia 
de rejeitos da empresa Ymerys, contaminando os igarapés Curuperé e 
Dendê (2004), contaminação, de novo, com soda cáustica no rio Pará 
(2005), outros vazamentos da bacia de rejeitos da Ymerys sobre o rio 
Pará (2006 e 2007), vazamento de caulim nos rios das Cobras e nos iga-
rapés Curuperé, Dendê e São João (2008), vazamento da lama vermelha 
de bauxita da Alunorte (2009), grossa nuvem de fuligem (2010), lan-
çamento de efluentes ácidos pela empresa Ymerys nos igarapés Dendê 
e Curuperé, (2011), contaminação dessa mesma empresa no rio Maracá 
(2012), e, de novo, de lançamento tóxico nos igarapés Curuperé e Den-
dê (2014), contaminação das praias do rio Pará e do igarapé Dendê por 
metal pesado e resíduos de esgotamento urbano (2016) e, o maior deles, 
o de 2018, um grande vazamento de rejeitos da Hydro-Alunorte com 
a descoberta de dutos clandestinos e desvios criminosos de drenagem 
(CASTRO; CARMO, 2019); (NASCIMENTO, 2018), (LEMOS E PI-
MENTEL, 2021). 

Em 17 anos, foram registrados 25 desastres ambientais em que 
somente a empresa norueguesa Hydro Alunorte, maior refinaria de alu-
mina do mundo, responde a 2 mil processos judiciais por contaminação 
de rios e comunidades de Barcarena e deve 17 milhões de reais em 
multas pelo transbordamento de lama tóxica em 2009 (STEINBREN-
NER, BRAGANÇA, GUERREIRO NETO, 2019). Trata-se de grandes 
fluxos de efluentes altamente contaminadas, lançamento de fuligem, 
vazamentos de rejeitos das bacias, rompimento de dutos e tombamento 
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de caminhão. Deve-se somar, ainda, a falta de tratamento adequado dos 
efluentes permanentemente inseridos nos rios e no solo. (HAZEU et al., 
2019) 

Entre os sujeitos envolvidos nesses conflitos e desastres estão o 
Estado através de órgãos reguladores como a Companhia de Desenvol-
vimento de Barcarena (Codebar) e a Companhia de Desenvolvimento 
Econômico do Pará (Codec), Secretaria de Meio ambiente (Sesmas) 
relacionados à emissão de normativas, tomadas de decisões, vícios na 
emissão de licenças, ausência de estudos, falhas em relação à fiscali-
zação. Nesse sentido, relembramos que a partir da teoria de Harvey 
(2014) o Estado tem um papel fundamental no processo de “acumula-
ção via espoliação”. 

Destacamos também o papel do Ministério Público estadual e 
federal, segundo Soares, Hazeu e Corrêa (2020), por meio dos Termos 
de Ajustes de Conduta (TAC) mediam uma paz social em favor dos 
interesses do capital, descaracterizando e desqualificando resistências, 
não atuam em favor dos moradores e seus direitos coletivos, mas legi-
timam ações violadoras, permitindo a continuidade da espoliação. E as 
empresas que aparecem com diferentes nomenclaturas, como “grande 
capital”, empreendimentos, “grandes projetos” ou até mesmo a identifi-
cação nominal das empresas, conforme listadas mais acima. 

Cruz (2018) afirma que a existência dos conflitos gera um refor-
ço no sentimento de pertencimento ao território, povos e comunidades 
tradicionais, migrantes, moradores expulsos, trabalhadores, aparecem 
como sujeitos nesses conflitos e desastres socioambientais e protago-
nizam movimentos de r-existência na defesa da vida e dos seus territó-
rios (NASCIMENTO, 2018), (MARIN; MAIA, 2018), (CRUZ; SENA, 
2019). 

Os conflitos e desastres apresentados acima causam poluição 
devidamente comprovada, por exemplo, pelo Laboratório de química 
analítica e ambiental, por meio de avaliação de impacto ambiental cau-
sado por vazamento de rejeito de caulim da empresa Imerys Rio Capim 
Caulim em 2007 e no vazamento de lama vermelha da empresa Alu-
norte em 2009 e em 2015, em síntese, os resultados obtidos mostraram 
que a água está imprópria para consumo com parâmetros como o pH, 
alumínio, fósforo, chumbo e selênio em valores não conformes com a 
legislação, destacamos a existência do chumbo presente em mais de 90 
% das comunidades avaliadas (PEREIRA, 2019). 
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O município encontra-se envolvido em uma realidade de restri-
ção do acesso a água e das atividades pesqueiras em função dos deslo-
camentos forçados, privatização das águas e também em função da po-
luição hídrica, além da poluição sonora e atmosférica, ocorre também o 
empobrecimento das comunidades, mudanças nas relações de trabalho, 
a exposição a condição de vulnerabilidade imposta as comunidades,  
comprometimento da saúde, além da dor, o medo, a insegurança, a mu-
dança no quadro de saúde dos moradores, com doenças que se manifes-
tam (respiratórias, de pele, gastrointestinais, além de outras mais graves 
que os moradores associam à contaminação), e a indignação, passaram 
a acompanhar os dias daqueles que vivem próximos às estruturas da 
usina, do porto, das zonas de transporte e das barragens de rejeitos. 
Esses conflitos e desastres geram também movimentos de resistência e 
aguçam o sentimento de pertencimento do território (CASTRO; CAR-
MO, 2019), (CRUZ, 2018), (HAZEU; CRUZ, 2020), (CRUZ; SENA, 
2019). 

Assim, percebemos a desproporcionalidade em relação a quem 
suporta as consequências ambientais, econômicas e sociais decorrentes 
da exploração predatória da natureza pelas empresas mineradoras e da 
omissão em impedir e tratar adequadamente os efeitos dos desastres, de 
forma a reiteradamente submeter os trabalhadores, povos e comunida-
des tradicionais a condições de vulnerabilidade, em nome de um supos-
to desenvolvimento regional, evidenciando a realidade de injustiças so-
cioambientais. Importante frisar que a maioria dos estudos relaciona a 
ocorrência de conflitos e desastres ambientais ao modelo de desenvolvi-
mento implementado na Amazônia e a escolha de “zonas de sacrifício”, 
evidenciando que a realidade do município de Barcarena é oposta ao 
discurso dominante do desenvolvimento, em que pese os efeitos sociais 
que reverberam nos modos de vida, principalmente no agravamento da 
pobreza da população local e da expropriação dos recursos naturais. E 
para o enfrentamento dos desastres é necessário repensar esse modelo 
de desenvolvimento baseado na espoliação dos recursos naturais e das 
vidas (CASTRO; CARMO, 2019), (CRUZ; SENA, 2019). 
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Expressões da questão social e demandas ao Serviço Social: 
reflexões conclusivas

 Desastres e conflitos socioambientais estão diretamente relacio-
nados em uma relação síncrona entre causas e consequências envolven-
do diversos sujeitos, interesses e formas de poder, na situação específica 
do município de Barcarena envolve a expropriação da natureza e a ter-
ritorialização do capital.  

Como exposto nos itens anteriores, o município de Barcarena 
é marcado por uma grande contradição: destaca-se em relação ao PIB 
per capita (5º maior) no estado do Pará, porém o mesmo não acontece 
em relação ao IDH, pois o destaque econômico não se reflete no desen-
volvimento humano (14ª  posição), ou seja, o crescimento econômico, 
em termos de arrecadação do estado, não é equivalente à melhoria na 
qualidade de vida da população (IBGE, 2010), (NASCIMENTO; HA-
ZEU, 2015, p. 289). 

Pelo contrário, a ocorrência de desastres e conflitos socioam-
bientais decorrentes da territorialização do capital por meio de portos 
e indústrias na região causam degradação ambiental, comprometem os 
recursos naturais e impactam diretamente no modo de vida de povos e 
comunidades tradicionais, impactos de ordem social, econômica e am-
biental. 

Essa realidade nos remete para a percepção do que Acsel-
rad (2009) e Moreira (2017) para injustiça ambiental e/ou socioam-
biental, existente em uma sociedade desigual e decorrente da imposição 
desproporcional dos riscos ambientais do desenvolvimento a um grupo 
específico, nessa situação a classe trabalhadora, povos e comunidades 
tradicionais diretamente expropriados de direitos e da natureza impac-
tando diretamente nas condições materiais para sua reprodução. 

Assim, os conflitos socioambientais emergem como parte das 
estratégias de sobrevivência e resistência dessas comunidades frente ao 
avanço do capital, a partir da tomada de consciência dos desastres, dano 
e/ou crime ambiental. Os conflitos socioambientais são expressões da 
questão ambiental, considerada por Araújo, Costa e Mendonça (2019) 
uma das novas problemáticas incorporadas pelo Serviço Social brasilei-
ro, a partir da década de 90 (SILVEIRA; SILVA, 2019; SILVA; SILVA, 
2020). 

Assim, percebemos a articulação da questão socioambiental ao 
debate relacionado ao modelo de desenvolvimento econômico vigen-
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te baseado na espoliação violenta da natureza, na reprimarização da 
economia nacional por meio da produção das commodities, por meio 
do agronegócio, aprofundando o lugar dependente e desigual que his-
toricamente lhe foi designado ao Brasil no bojo do mercado mundial 
capitalista. 

E nesse aspecto podemos retomar o descrito por Abreu (2018), 
em relação à função pedagógica do/a assistente social, determinada pe-
los vínculos que a profissão estabelece com as classes sociais e se ma-
terializa, fundamentalmente, por meio dos efeitos da ação profissional 
na maneira de pensar e de agir dos sujeitos envolvidos nos processos de 
conflitos socioambientais e desastres. 

As condições para a ocorrência de desastres e conflitos estão cada 
vez mais presentes na sociedade, situações cada vez mais individualiza-
das, isentando o Estado de suas obrigações, conforme preceitua o recei-
tuário neoliberal do Estado mínimo. Harvey (2014) esclarece que esse 
modelo de crescimento econômico está relacionado a uma nova divisão 
internacional do trabalho, que se evidencia na relação neoimperialista 
entre centro e periferia do capitalismo, recompondo os mecanismos de 
sua constituição combinada e dependente. 

Assim, a transição do processo de produção coloca em vigência 
um novo padrão industrial e tecnológico, com modalidades novas de 
gestão e organização do trabalho, impondo novas regras ao trabalho, 
reorganizando seu ciclo reprodutivo, preservando seus fundamentos 
(ANTUNES, 1999, p. 36). São novas reestruturações, nos processos 
de gestão da organização do trabalho, para aumento da produtividade, 
acumulação do capital que expõem o trabalhador a situações de risco e 
a perda de direitos.  

Para Quaranteli (2010), os desastres se revelam como aconteci-
mentos “disruptivos da dinâmica social” e desafiam a capacidade hu-
mana de respostas, podendo trazer consigo perdas repentinas e prolon-
gadas no tempo. Marx (1980 apud IAMAMOTO, 2011, p. 67) ressalta 
que “As novas forças produtivas materiais, que são impulsionadas por 
esse processo, revolucionam a produção e a vida em sociedade, crian-
do, simultaneamente, as condições mais adequadas de hegemonia do 
capital sobre o trabalho”. Ou seja, esse modo de produção, além de mo-
dificar as condições estruturais para este trabalho, também altera toda 
a forma de vida social, simplificando-a em meras relações comerciais. 

Os desastres, por se revelarem como acontecimentos “disrupti-
vos da dinâmica social”, rupturas e divergências no cotidiano, colocam 
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a população à mercê dos interesses econômicos e políticos, sendo que 
a população mais pobre e fragilizada sofre desde o período anterior a 
ocorrência do desastre em si, pois já se encontra sem acesso a recursos 
e infraestruturas adequados e sem condições de vida digna. São envol-
vidos em políticas frágeis, em práticas assistencialistas e voluntárias, 
em muitos casos tomando espaço para o clientelismo e o autoritaris-
mo a que são submetidos diante da miséria material produzida. Sofrem 
com os abusos da mídia, espetacularizando suas fragilidades e situações 
vulneráveis. Assistem ao espetáculo da corrupção de verbas públicas e 
são oprimidas pela vigilância e coerção de um modo de produção que 
tenciona para o “enquadramento da ordem”, levando a população ao 
conformismo com a perda de casa, trabalho, familiares, amigos, perten-
ces, dignidade, autoestima e cidadania. 

Essa expropriação massiva da dignidade humana, da vida em 
todos os seus aspectos é, portanto, condição social inicial, meio e re-
sultado da exploração capitalista, afirma Fontes (2010), processos que 
roubam dos/as trabalhadores/as, povos e comunidades tradicionais, to-
das as garantias da sua existência, em que os meios de existência são 
transformados em capital, aqui entendido como relações sociais e não 
somente o domínio de coisas,  e que se vale de três elementos: o Estado, 
o direito (legalidade) e a violência.  
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