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RESUMO 
 

Universidade Federal do Ceará – Dissertação de Mestrado em Saúde 
Pública 

 
DO CANTO DAS NAMBUS AO BARULHO DO TREM: TRANSFORMAÇÕES 

NO MODO DE VIDA E NA SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOLSO NO 
COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM-CE 

 
 Autora: Maria das Graças Viana Bezerra. Orientadora: Profa. Dra. Raquel 

Maria Rigotto 
 

Este estudo se insere no campo temático do desenvolvimento 

econômico e a sua relação com o trabalho, o ambiente e a saúde. 

Pretendemos investigar  sob a perspectiva da comunidade de Bolso no 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, no Ceará, as 

transformações no território e as implicações sobre o modo de vida e a saúde 

dos habitantes do lugar no contexto da implantação de empreendimentos do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Para compreender a lógica 

desenvolvimentista predominante nos planos governamentais e os critérios 

locacionais para a implantação desses empreendimentos, assim como as 

repercussões sobre a saúde decorrentes do modelo de desenvolvimento 

adotado, utilizamos o referencial teórico de autores que discutem a 

reestruturação produtiva, a interface entre a saúde do trabalhador e saúde 

ambiental, a justiça ambiental e a promoção da saúde. Adotamos como 

estratégia metodológica a investigação qualitativa, realizando uma pesquisa 

participante, com análise documental, reuniões e grupos focais. Os discursos 

dos sujeitos envolvidos no trabalho de campo foram utilizados como 

representação de suas percepções acerca das transformações ocorridas no 

território e as repercussões sobre a saúde, a partir da utilização de fotografias 

produzidas por um grupo de pesquisa formado por sujeitos pesquisados. 

Observamos nos resultados  que o uso e apropriação do território pelos 

empreendedores se fundamentam na crença no progresso e no 

desenvolvimento, contradizendo com o modo de viver, produzir e interagir com 

a natureza apresentada pela comunidade de Bolso que tenta resistir a essa 

intervenção apoiados pelas pastorais sociais e movimentos sociais. 

Consideramos que apesar das transformações advindas com o modelo de 

desenvolvimento econômico proporcionarem profundas mudanças no modo de 



viver da comunidade, principalmente dos trabalhadores, há um descompasso 

com o desenvolvimento de outras políticas públicas destinadas a mitigar este 

processo, no que se refere à proteção ambiental desse território e a promoção 

da saúde dessa população. 

Palavras-chave: Saúde ambiental. Saúde do Trabalhador. Desenvolvimento 

Econômico. Promoção da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study is included in the subject field of economic development and 

its relationship with the environment, work and health. The intention is to 

investigate under the perspective of the Bolso community in the harbour and 

industrial composite of Pecem – CIPP in Ceará, the changes in territory and the 

implications on the way of life and health of the local people under the context 

of Federal Growth Plan – PAC. To understand the development logic that is 

preponderant in governmental plans and the locational criteria for the 

deployment of these ventures, as though the consequences over health caused 

by the adopted development model, it was used the theoretical framework of 

authors that research productive restructuring, the interface between worker 

health and environment health, the environment justice and the promotion of 

health. It was adopted as methodological strategy the qualitative research, 

performing a research, with documental analisis, reunions and focal groups. 

The speech of people involved in fieldwork was used as a representation of 

their perceptions on the changes that occured in the territory and the 

consequences over health, from the use of photos produced by a research 

group composed by the researched elements. It was observed in the results 

that the use and appropriation of the territory by the enterpreneurs are based in 

the belief in progress and development, conflicting with the way of life, product 

and interact with nature shown by the community of Bolso, that tries to resist to 

this iintervention supported by religious and social movements. In spite of the 

changes brought with the economical model cause deep changes in the way of 

living of community, especially of workers, there is a mismatch with the 

development of other public policies directed to mitigate this process, as though 

as environment protection and health promotion of population are concerned. 

 

Keywords: Environmental health. Worker's health. Economic Development. 

Health Promotion.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto do estudo e a problemática que o inspira: introduzindo o debate 

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) situa-se numa vila 

litorânea denominada Pecém, distrito pertencente ao município de São Gonçalo do 

Amarante, na chamada costa oeste do estado, a 60 quilômetros de Fortaleza-CE e 

adentra o município de Caucaia. Desde 1996 essa região ganhou visibilidade pela 

implantação do CIPP, obra de responsabilidade do governo estadual, como parte do 

Plano de Desenvolvimento Sustentável (1995-1998), em consonância com o Plano 

Brasil em Ação do governo federal. Na década de 1990 mais de 600 novas 

indústrias foram atraídas para o Ceará, consolidando uma política presente desde a 

década de 1960. Esta política apresenta como principal vertente nos Planos de 

Governo desde então, o incentivo à industrialização, em que a indústria é colocada 

como caminho para o desenvolvimento, justificado aqui pela necessidade de 

geração de emprego e também por ser atividade menos vulnerável aos limites 

impostos pelo semi-árido (RIGOTTO, 2004). 

O processo de intervenção no território se deu a partir de 1995 com o início 

da construção do Terminal Portuário, uma das primeiras obras do Complexo. 

Através de um decreto1, o governo do Estado determina uma área de 335 

quilômetros quadrados, considerando-a como de utilidade pública. O local hoje se 

caracteriza como um canteiro de obras permanente, com algumas indústrias em 

funcionamento e outras em construção: uma termelétrica movida a gás natural já 

construída; uma fábrica de componentes para usina eólica; uma fábrica de ração; 

uma fábrica para a produção de tubulações em aço; uma fábrica de cimento; um 

gasoduto em construção; uma termelétrica movida a carvão mineral em construção e 

uma extensa área que foi desapropriada e desmatada para a implantação de uma 

siderúrgica que está licenciada e em fase de implantação. 

Estão previstas para instalação na área de abrangência do CIPP, além das 

duas termelétricas citadas, outra termelétrica pertencente à Vale que já está em fase 

de licenciamento, uma siderúrgica com coqueria pertencente a um consórcio de 

empresas (a brasileira Vale e a empresa coreana Dong Kuk Steel) e uma refinaria 
                                                 
1 O primeiro decreto estadual de nº 25.708, para fins de desapropriação, é de 17 de dezembro de 1999 e o segundo, 

Nº 28.883 é de 18 de setembro de 2007. O decreto de 2007 é o que prevalece atualmente e amplia a área para fins 

de desapropriação na região do CIPP. 
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de petróleo, a Premium II, da Petrobrás. Os debates sobre a expansão do complexo 

siderúrgico brasileiro têm se intensificado na Rede Brasileira de Justiça Ambiental 

(RBJA), por ser uma atividade com uso intensivo de energia, muito poluente, que 

provocam fortes impactos sobre os territórios e populações onde tais atividades são 

realizadas. Essa expansão tem acontecido principalmente no litoral e despertado a 

atenção de pesquisadores, particularmente do campo da saúde, pelos profundos 

impactos para as populações residentes. 

Na área do CIPP funciona um porto de médio porte, construído para exportar 

produtos siderúrgicos e derivados de petróleo, mas que vem se adaptando à 

exportação de frutas do agronegócio da chapada do Apodi, castanha-do-pará e 

castanha de caju. O movimento de mercadorias está concentrado, entre exportações 

e importações, nos setores da agroindústria, madeira, produtos minerais, calçados, 

couros, metalurgia e indústria têxtil.  

A infraestrutura portuária tem merecido especial atenção do governo 

brasileiro, que tem financiado estudos para o dimensionamento e a avaliação das 

deficiências dos portos no Brasil, visando quantificar os investimentos necessários 

para a solução das demandas que se apresentam, determinando as dificuldades 

físicas e financeiras que possam estar atrasando a plena execução das obras 

constantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nesse sentido, foi 

criado um novo marco institucional para o desenvolvimento portuário do Brasil, cuja 

finalidade foi fundamentalmente favorecer o processo de privatização dos portos 

públicos e/ou dos principais terminais de transporte de cargas, considerados 

estratégicos para a inserção competitiva deste país nos processos de globalização 

(CAMPOS NETO, 2009).   
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Figura 1 – Porto do Pecém na sua modelagem atual e em processo de 
expansão  

Fonte: Fotos do acervo da pesquisa 2009. 

 

A expansão do CIPP com a implantação desses empreendimentos faz parte 

da política intensiva de atração de capital externo do governo estadual, fomentado 

pelo governo federal através do PAC, visando atrair indústrias para a formação do 

pólo metalmecânico. 

Esse grande complexo, concebido como porto e distrito industrial, 

apresentam em seu interior e entorno uma intensa riqueza ambiental, com uma 

planície litorânea, lagoas permanentes e temporárias, dunas móveis e fixas. 

Residem nesse território comunidades tradicionais litorâneas e indígenas.  

As primeiras desapropriações foram iniciadas dois meses após o início das 

obras do CIPP, em julho de 1996, nas localidades de Gregório, Caraúbas, Torém, 

Oiticicas, Paú, Madeiro e Sítios Novos. O trabalho do IDACE2 teve dois momentos: 

de novembro de 1996 a abril de 1997 foi o período de preparação, isto é, os técnicos 

                                                 
2
 O IDACE – Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, é uma Autarquia Especial vinculada a Secretária 

de Agricultura e Pecuária – SEAGRI, que tem por finalidade a promoção e execução de uma política agrária 

estadual. O Instituto é responsável pelo desenvolvimento das atividades relativas à organização da estrutura 

fundiária, com ênfase no assentamento e reassentamento rural, e possui amplos poderes para promover a 

distribuição de terras devolutas, conforme legislação especifica. 
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fizeram visitas à região e, em seguida, o levantamento das áreas e famílias que 

precisariam ser alocadas. No período de abril a outubro de 1997 os moradores 

foram distribuídos em três reassentamentos rurais: Novo Torém3, Munguba e 

Forquilha e um reassentamento urbano em Pecém (ARAÚJO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Construção do reassentamento em Munguba, Paracuru-CE  
Fonte: Foto cedida pela Pastoral do Migrante.  

 

Apesar dessas áreas desapropriadas e do remanejamento e 

reassentamento involuntário de um significativo número de famílias, ainda 

permanecem muitas delas na área do CIPP. Na área que ainda não foi 

desapropriada, mas que é uma “área decretada” (Decreto nº 28.883 de 18 de 

setembro de 2007), residem famílias tradicionais que habitam o lugar há várias 

gerações, desenvolvem todo um modo de vida, praticando agricultura de 

subsistência, criando seus animais, dando vida aos seus quintais, enfim, 

relacionando-se com os ambientes em que a vida cotidiana acontece.  

A ocupação territorial e a manutenção do tecido social, assim como a 

preservação da paisagem, do meio ambiente e da diversidade cultural são atributos 

presentes no modo de viver dessas comunidades. A produção de alimentos voltada 

ao autoconsumo e presente na maioria dos quintais em Bolso, colabora com a 

                                                 
3
  Novo Torém foi uma denominação dada a pedido das famílias que foram reassentadas, já que a localidade que 

elas residiam antes da desapropriação se chamava Torém. 
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segurança alimentar4 uma vez que, estando enraizada na história vivida pelas 

famílias e pela comunidade, tem por atributos a diversidade, a qualidade e a 

disponibilidade durante todo o ano (MENASCHE; MARQUES; ZANETTI, 2008).  

 

 
Figura 3 –Imagens do modo de vida em Bolso  
Fonte: Acervo da pesquisa 2009 

 

Dentre as famílias que residem na área do CIPP estão 403 famílias da etnia 

Anacé, que se ateiam à luta de reconhecimento da origem indígena, procurando 

com essa ação assegurar a sua preservação, afastando definitivamente a 

concretização da desapropriação e garantindo a demarcação dos seus territórios. 

Estudos antropológicos já estão em curso e há o acompanhamento pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), bem como a assistência pela Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) para as famílias Anacé. Estas famílias estão sediadas no 

município de São Gonçalo do Amarante na localidade de Bolso - 53 famílias e no 

município de Caucaia nas localidades de Matões - 104 famílias, Japoara - 137 

famílias, Santa Rosa - 104 famílias e Capoeira - 5 famílias (BRASL, 2008).  

                                                 
4
 Segurança alimentar e nutricional (SAN) significa "garantia de condições de acesso aos alimentos básicos, 

seguros e de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais” (BRASIL, 1994). 



21 

 

Os Anacé já solicitaram a abertura de um processo no governo federal para 

a delimitação da terra indígena e sua demarcação. É o direito de continuar a 

produzir e viver nessa terra e de tê-la em condições favoráveis ao uso que eles 

reivindicam. 

Bolso foi a área escolhida dentro dos limites do CIPP para sediar o estudo. É 

uma área configurada por pequenas localidades (Bolso Centro, Chaves, Gregório, 

Camará, Gereraú, Córrego dos Tocos, Bom Jesus, Madeiro, Padre Holanda, Campo 

Grande, Tabuleiro, Lagoa Seca, Girau, São Roque e Oiticicas), mas que será 

denominada de Bolso no decorrer do trabalho. São comunidades pertencentes ao 

município de São Gonçalo do Amarante na área decretada para desapropriação, 

onde está sendo construída uma termelétrica e sediará uma siderúrgica que terão 

como combustível o carvão mineral. Essas comunidades convivem com o pesadelo 

das desapropriações e para alguns, trata-se de um transtorno que poderá ser 

vivenciado pela segunda vez, já que foram desapropriados anteriormente, quando 

do início da construção do Complexo Portuário e da terraplanagem do terreno para a 

siderúrgica Ceará Steel.  

Nessa ocasião, puderam sentir as conseqüências de sair das suas casas 

para morar em outras comunidades, de terem comprometida a sua produção de 

subsistência, seus hábitos e sua cultura, ou serem reassentados em espaços 

restritos, com práticas de vida diferentes, sendo motivo de tristeza e morte de idosos 

que não se adaptaram à nova situação, segundo relatos de pessoas da comunidade 

 Em julho de 2008 houve uma demanda solicitada à Universidade Federal do 

Ceará, especificamente ao Núcleo Tramas, do qual faço parte e é coordenado pela 

orientadora desse projeto de pesquisa, para participar de um momento promovido 

pela Comissão da Terra e Pastorais Sociais da Igreja Católica, na localidade de 

Bolso. Esse encontro tinha como objetivo prestar esclarecimentos às pessoas 

moradoras de Bolso e localidades circunvizinhas, sobre os riscos à saúde 

decorrentes da instalação da termelétrica e siderúrgica, previstas para serem 

implantadas nessa região.  
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Figura 4 – Reunião com a comunidade de Bolso e Núcleo Tramas realizada em julho 
de 2008  
Fonte: Fotos do acervo da pesquisa 

 

Esse foi o momento inicial da inserção do Núcleo Tramas nessa região, 

reiniciando um trabalho de pesquisa que aconteceu no ano 20005. Foi um momento 

importante e decisivo e a partir de então, foram sendo delineadas as proposições 

acerca da necessidade do desenvolvimento do estudo nessa comunidade. No 

primeiro momento decidimos que o estudo seria realizado nas comunidades de 

Bolso em São Gonçalo do Amarante e Matões em Caucaia. A escolha se deu por 

serem comunidades fronteiriças, ambas inseridas na área do CIPP, que tinham em 

comum além da proximidade geográfica, o desenvolvimento conjunto de estratégias 

                                                 
5
 Esse trabalho foi desenvolvido pela UFC, coordenado pela professora Raquel Rigotto, que versava sobre o 

desenvolvimento do Ceará e as relações entre trabalho, meio ambiente e saúde e que resultou no livro: As 

Tramas da (In) Sustentabilidade: Trabalho, Meio Ambiente e Saúde no Ceará. 
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de resistência em torno da ocupação dos seus territórios, centradas principalmente 

na questão indígena. 

Fizemos muitas visitas exploratórias em Matões, inclusive com a 

apresentação do projeto de pesquisa, porém, o trabalho com essa comunidade não 

evoluiu da forma desejada pela impossibilidade da formação de um grupo de apoio à 

pesquisa. Esse grupo foi formado na comunidade de Bolso e seria necessária a 

formação em Matões, por se tratar de uma pesquisa participante que exige na sua 

primeira fase a montagem institucional e metodológica. No decorrer dessa primeira 

fase, aqueles que promovem a pesquisa participante, em associação estreita com a 

representação da população (nesse caso o grupo de pesquisa formado) devem 

realizar as tarefas descritas a seguir (BOTERF, 1985): 

- Discussão do projeto de pesquisa participante com a população e seus 

representantes; 

- Definição do quadro teórico da pesquisa participante, isto é, objetivos, 

conceitos, métodos, etc; 

- Delimitação da região a ser estudada; 

- Organização do processo de pesquisa participante (grupos a serem 

associados, distribuição das tarefas, procedimentos e partilhas das decisões etc.); 

- Seleção e formação dos pesquisadores ou de grupos de pesquisa; 

- Elaboração do cronograma de operações a serem realizadas. 

Não foi possível realizar o cumprimento da primeira fase da montagem da 

pesquisa participante em Matões, invibializando assim a inserção dessa comunidade 

na proposta de estudo sendo decidido que a comunidade de Bolso sediaria o estudo 

por ter sido “contemplada” com ações do PAC, que estão em processo de 

implantação e vivencia conflitos e dificuldades na relação estabelecida no que se 

refere à interrelação trabalho-ambiente-saúde. A escolha para sediar o estudo se 

deu, principalmente, por ser um território previsto para a implantação da maioria dos 

empreendimentos, nessa etapa de ampliação do CIPP. 

As significativas transformações introduzidas nos territórios pelos processos 

produtivos, presentes nas obras do PAC, incidem sobre os condicionantes da saúde 

e trazem repercussões sobre o processo saúde-doença. As práticas sociais 

dominantes de apropriação do território e de seus recursos perpetuam um cenário 

de desigualdades e conflitos (ZHOURI; ZUCARELLI, 2008), em que prevalecem os 

interesses econômicos em detrimento da proteção à saúde e ao meio ambiente. 
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Visando o crescimento econômico, o governo federal tem promovido a 

expansão do setor industrial diminuindo os entraves administrativos e burocráticos, 

facilitando o investimento de capital privado com subsídios, através do PAC, 

estratégia adotada para fortalecer o modelo de desenvolvimento vigente. Com isso, 

muitos empreendedores têm encontrado abertura no setor de geração de energia 

para as novas indústrias.  

Nesse contexto, surgem em pequenas comunidades, cenários pouco 

habituais até então, formados pela implantação de grandes empreendimentos que 

modificam a paisagem do lugar, onde predominava anteriormente casas e 

vegetação, alteram a dinâmica do cotidiano das famílias e a sua organização local.  

Toda essa situação confronta com as notícias difundidas pelo governo 

estadual e pela imprensa, de um modo geral, que enfocam positivamente o 

desenvolvimento econômico, a geração de empregos e melhorias na infraestrutura, 

tornando esse tipo de empreendimento bem aceito aos olhos dos cidadãos que não 

vivenciam de perto esta realidade.  

Apesar das transformações advindas com o modelo de desenvolvimento 

econômico, proporcionar profundas mudanças no modo e estilo de viver das 

comunidades, principalmente dos trabalhadores sejam esses rurais ou urbanos, não 

possuem em seu bojo perspectivas fundamentais para a atuação crítica desses 

trabalhadores, potencializando sua autonomia e cidadania. Há um descompasso, 

todavia, com o desenvolvimento de políticas públicas no que se refere à proteção e 

promoção à saúde nesses territórios. 

As transformações ocorridas no nível local decorrentes de novas formas de 

trabalho ocasionam novos problemas de saúde, promovendo necessidades de 

aprendizagens para as comunidades atingidas, trabalhadores, profissionais da 

saúde, assim como a participação da academia no que concerne à investigação e 

elaboração de estudos. 

O “Seminário sobre Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e suas 

Interfaces com o PAC”6, permitiu refletir sobre as significativas transformações 

induzidas pelo Programa  nos territórios, evidenciando a necessidade do 

                                                 
6
 Realizado em Brasília, em 25-27 de setembro de 2007, o Seminário foi promovido pelo Grupo Temático de 

Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO); áreas de Saúde 

Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS/MS) e pelo Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), por meio da Comissão Intersetorial de Saneamento e Meio Ambiente (CISAMA). 
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desenvolvimento de estudos que discutam a sustentabilidade  deste processo de 

crescimento. 

O debate no Seminário apontou que o PAC está centrado num 

“crescimentismo” que pouco dialoga com um projeto de nação que enfrente os 

desafios sociais e ambientais de forma não excludente, protegendo os mais 

vulneráveis. Identificou numerosos projetos setoriais que incidem sobre os territórios, 

de maneira pouco integrada, podendo propiciar o uso intensivo de recursos naturais 

e favorecer a reprodução de desigualdades regionais e sociais. Propôs ações para o 

Estado, no sentido de promover a articulação intersetorial na execução e 

monitoramento dos projetos, devendo os setores governamentais estruturarem-se  

para atender integradamente à saúde dos trabalhadores e das populações que 

sofrem o impacto de empreendimentos produtivos ou obras de infra estrutura. Entre 

as proposições para a academia está a produção de conhecimentos que apóiem a 

compreensão ampliada e a intervenção adequada nesse contexto. 

Este estudo está situado no campo temático do desenvolvimento e a sua 

relação com o trabalho, o ambiente e a saúde. Permeiam outros elementos, 

categorias, impressões, constatações, que se relacionam com o modo de viver, o 

sentido do trabalho, a dinâmica dos territórios, a premente presença da natureza, 

inclusive a humana. Isso tudo é saúde. Esse é o mote. O objeto de estudo dessa 

investigação se fundamenta nesse universo teórico, se insere no contexto geográfico 

e humano da vida dos habitantes dessas comunidades, à luz das indagações que o 

norteia: 

 Qual a percepção da comunidade sobre as transformações socioambientais 

e as repercussões sobre a saúde, decorrentes da implantação de empreendimentos 

do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC nos seus territórios? 

Qual a participação dos movimentos sociais e controle social da saúde na 

construção das estratégias de enfrentamento pela comunidade e sobre as novas 

demandas de promoção e proteção à saúde? 

Assim sendo, o presente trabalho, consigna um esforço em contribuir no 

estudo de contextos que tenham a implantação de empreendimentos pautados pela 

lógica do desenvolvimento, que modificam condicionantes da saúde e afetam as 

populações que residem nesses territórios. Trata-se de uma situação fértil para se 

explorar as possibilidades de intervenção do setor saúde, tendo como base a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador, os Subsídios para a Construção da 
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Política Nacional de Saúde Ambiental, a Política Nacional de Promoção da Saúde, 

os conceitos de Desenvolvimento, Justiça Ambiental, Sustentabilidade e Controle 

Social da Saúde. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar aspectos das transformações sociais, econômicas, ambientais e 

culturais com repercussões sobre a saúde ambiental e dos trabalhadores, 

advindas dos processos de desenvolvimento, na perspectiva da comunidade 

de Bolso. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever aspectos do modo de vida da comunidade, do projeto de 

desenvolvimento proposto e a relação com a saúde; 

 Descrever como o projeto de desenvolvimento promove alterações no modo de 

vida da comunidade; 

 Identificar as transformações socioambientais e as repercussões à saúde em 

decorrência da implantação dos empreendimentos na perspectiva da 

comunidade e; 

 Discutir o papel dos movimentos sociais e controle social da saúde, diante das 

transformações que ocorrem nesse território e sobre as novas demandas de 

promoção e proteção à saúde. 
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3  CONTEXTOS EM QUE SE INSERE O ESTUDO 

3.1 O governo do Ceará, os planos de governo e os caminhos para a 

industrialização: a prioridade dos aspectos econômicos 

O modelo de desenvolvimento7 que predomina no Ceará desde a década de 

1960, intensificando-se no final da década de 1980 com a chegada ao poder dos 

jovens empresários do Centro das Indústrias do Ceará (CIC), no propalado “Governo 

das Mudanças”, coaduna-se com programas e projetos desenvolvidos pelo governo 

federal e agências multilaterais8.  

O alinhamento ideológico e político aproximam esses diferentes atores do 

campo do desenvolvimento. Nos dias atuais as agências multilaterais tornaram-se 

arenas de discussão por excelência, sendo formuladoras de princípios e normas que 

regulam práticas sociais e elaboração de políticas, principalmente no que se refere a 

negócios internacionais, globalização econômica e tecnológica, atuando como 

representantes das principais elites contemporâneas (PITOMBO, 2007). O Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido como BIRD ou 

Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) são exemplos 

de agências de fomento presentes na América Latina, atuando principalmente nas 

áreas de educação, saúde e desenvolvimento econômico entre outras. No raio de 

atuação dessas agências, que juntamente com o Estado e governos locais estão 

presentes no campo do desenvolvimento, evidencia-se uma luta de poder desigual, 

onde não se podem comparar as capacidades e ações dessas instituições e as de 

pequenas comunidades habitantes dos territórios “contemplados” por essas 

iniciativas.  

                                                 
7 Sampaio (2005), afirma que o projeto econômico do “governo das mudanças” concebe o desenvolvimento em 

três grandes áreas: a intensiva em trabalho, para a qual importa a geração de empregos e a ampliação de massa 

salarial, via atração de empresas sob significativos subsídios fiscais; a intensiva em capital, com grandes 

investimentos em infra-estrutura viária e hídrica, como o canal do trabalhador, o metrô de Fortaleza, o porto do 

Pecém e o açude Castanhão, via dinheiro federal e empréstimos em dólar; e a intensiva em ciência e tecnologia, 

via criação de “porto digital”, infovias e cidades tecnológicas, sendo que essa última não saiu das boas intenções e 

dos papéis. 

 
8
 As agências multilaterais de cooperação internacional são organismos internacionais que remontam ao século 

XIX, com iniciativas ainda incipientes de estreitamentos de laços internacionais através da constituição de 

organismos específicos a exemplo das comissões fluviais e de uniões administrativas, destinadas a solucionar 

problemas comuns a vários países, principalmente no plano comercial e administrativo. O sistema internacional 

de cooperação multilateral se consolida, porém, a partir do final da segunda guerra mundial, cujo marco foi a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945. 
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Os atores e instituições mais poderosos desse campo são designados às 

vezes pejorativamente, pelo rótulo de “indústria do desenvolvimento”. Os atores e 

instituições menos poderosos são grupos locais vulnerabilizados por iniciativas de 

desenvolvimento, que destroem as relações entre povos tradicionais, indígenas ou 

não, seus territórios e culturas (RIBEIRO, 2008). 

Conforme esse modelo hegemônico de desenvolvimento, os incentivos ao 

agronegócio, à promoção do turismo e ao desenvolvimento industrial apresentam-se 

desde então como principais vertentes dos Planos de Governo no Ceará, sendo a 

indústria, porém, colocada como o principal caminho para o desenvolvimento. 

Segundo estudo realizado por Rigotto (2004), que discute a sustentabilidade do 

processo de desenvolvimento no Ceará, o Nordeste após 1960, vem assumindo um 

novo papel no contexto da divisão internacional do trabalho no país, patrocinado 

pelo Estado, passando de tradicional região produtora de bens de consumo não 

duráveis – têxtil e alimentar, principalmente - para bens intermediários.  

Young e Lustosa (2003) afirmam que no início dos anos de 1960, muitos 

países da América Latina haviam adotado políticas econômicas visando à 

industrialização via substituição de importações, baseado na produção de bens de 

consumo não duráveis para o mercado interno. Pela impossibilidade da continuidade 

desse processo nessas bases, surge a necessidade de formas mais complexas de 

industrialização com a produção de bens de capital, intermediários e de consumo 

duráveis. Os autores consideram que o excedente gerado pelos ganhos de 

produtividade advindos do progresso tecnológico, não são distribuídos igualmente 

entre todos e sim apropriados pelas camadas mais ricas da população, que também 

são os donos dos meios de produção, tendo o crescimento econômico acentuado 

ainda mais as disparidades de renda e riqueza entre as classes sociais na América 

Latina. Essa situação é também reproduzida para a realidade do Nordeste, 

especificamente para o Ceará, lócus do nosso estudo. 

No quadro 1 destacamos nos planos governamentais dos anos de 1960 a 

meados dos anos 2000 a prioridade dada aos aspectos econômicos, em especial os 

incentivos à industrialização. Estão representados os governos que priorizaram a 

indústria como principal vertente nos planos de governo. 
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Quadro 1 – Quadro representativo dos Planos de Governo do Estado do Ceará e os 
aspectos considerados como incentivos à industrialização no período de 1963 a 
2006. 

Anos / 
Governo 

Denominação Aspectos destacados 

1963 - 1966 
Virgílio Távora 

PLAMEG 
- Prevê a criação de distritos industriais e da infraestrutura 
necessária à industrialização. 

1971 – 1975 
César Cals 

PLACEG 
- Estabelece diretrizes com vistas à atração de investimentos 
da iniciativa local e externa, aumentar a oferta de empregos 
urbanos e elevar a renda per capita. 

1975 – 1979 
Adauto Bezerra 

PLANDECE 

- A industrialização é apresentada em consonância com o II 
Plano 
 Nacional de Desenvolvimento – PND, como estratégia de 
redução das disparidades inter-regionais e setoriais no 
Nordeste. 
- Criado o Fundo de Desenvolvimento – FDI, em lei 
sancionada  pelo governo Virgílio Távora (Lei Nº 10.367), 
dotando o Estado do Ceará de um instrumento legal para a 
concessão de incentivos  às empresas industriais que 
investissem no Estado. 

1979 – 1983 
Virgílio Távora 

II PLAMEG 

- Registra o primeiro sinal de desconcentração espacial, ao  
apontar para a implantação de distritos industriais no interior  
do Estado. 
- No início da década de 1980 é criado o Programa de 
Investimentos de Empresas Industriais (PROVIN). 

1987 – 1991 
Tasso Jereissati 

Plano das 
Mudanças 

- Desenvolvimento de grandes projetos industriais, estando 
entre as diretrizes a concentração de esforços para garantir a  
implantação de empreendimentos de grande impacto 
econômico  e a interiorização da indústria. 
- O PROVIN é reformulado em 1989, passando a conceder 
como principal forma de incentivo um empréstimo sobre o 
ICMS arrecadado pelas empresas incentivadas. 

1991 – 1994 
Ciro Gomes 

Plano de 
Desenvolviment

o 
Sustentável 

- Assenta-se sobre o Projeto Áridas
9
 incorporando um 

alinhamento estratégico com as políticas implementadas pelo 
governo federal para a região.  
- No ano de 1995 acontece outra reformulação do PROVIN 
com a lógica dos raios econômicos, ou seja, quanto mais 
distante da RMF fosse instalada a empresa, maiores seriam 
os incentivos. 

1999 – 2002 
Tasso Jereissati 

Plano de 
Desenvolviment

o 
Sustentável II 

- Adota os fundamentos do plano anterior mantendo como 
objetivo-síntese “avançar no crescimento econômico com 
desenvolvimento social”, levando-se em conta os desafios da  
transformação do perfil socioeconômico do Estado, da 
redução  da pobreza do meio rural e da sua inserção numa 
economia  globalizada. 

                                                 
9
 Em 1992, poucos meses antes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro, acontece em Fortaleza a Conferência Internacional sobre Impactos de Variações 

Climáticas e Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semi-Áridas – ICID, convocada pelo governo do Estado do 

Ceará e pela Fundação Grupo Esquel do Brasil. Essa Conferência reuniu cerca de 800 cientistas e acadêmicos de 

diversas áreas de conhecimento, técnicos de governo e de organizações não governamentais, procedentes de 45 países. 

Como decorrência da ICID, em 1994, a Secretaria de Planejamento e Coordenação do Governo Federal decidiu pela 

elaboração do Projeto Áridas, orientado para estimular o desenvolvimento sustentável no Nordeste brasileiro 

(RIGOTTO, 2001). Em agosto de 2010 será realizada em Fortaleza a ICID+18 que deverá trazer delegações de mais 

de 20 países e teve o seu lançamento em 17 de junho de 2009 com a participação de sete ministros de Estado. 
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2003 – 2006 
Lúcio Alcântara 

Ceará 
Cidadania 

Crescimento 
com 

Inclusão Social 

- Define como primeiro objetivo estratégico estimular a 
indústria exportadora (reorientando a política de atração da 
média e grande empresa; prioridade para unidades industriais 
que complementem os elos da cadeia produtiva; 
- Elevar a competitividade industrial; 
- Promover a desconcentração industrial; 
- Consolidar o CIPP 
- Define as diretrizes básicas para a concessão dos benefícios 
do FDI. 

Fonte: RIGOTTO (2001) e CEARÁ (2003). 

 

O “Governo das Mudanças” desde 1987, em quase vinte anos na base do 

poder público no Ceará, empreendeu diversas ações que alteraram a estrutura 

produtiva do estado, pretendendo inseri-lo na lógica capitalista globalizada, 

realizando obras de infraestrutura visando atrair indústrias de outras regiões. Essas 

ações, no entanto, não resolveram os problemas sociais e territoriais no Ceará, mas 

acentuou a histórica desigualdade fundiária e social do estado cearense.  

Em 2007 assumiu o governo do estado o grupo político formado pela 

coligação PSB-PT com o apoio do presidente Lula e pelo PSDB estadual10. O plano 

de campanha: Diretrizes para o Plano de Governo (GOMES e PINHEIRO, 2007) 

apresentado na campanha política, aponta como diretrizes estratégicas os eixos 

“uma sociedade justa e fraterna” “economia para uma vida melhor,” “governo 

competente e participativo.” O quesito desenvolvimento industrial traz entre as linhas 

de ação, a consolidação do CIPP e a definição e implantação de uma política 

industrial articulada com os organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento e 

governo federal. No que se refere ao meio ambiente, o plano propõe integrar os 

princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas públicas e orientar a política 

de recursos hídricos do Estado de acordo com o projeto de transposição do rio São 

Francisco. 

O candidato ao governo do estado do Ceará assume ares de mudança, 

mesmo sendo apoiados informalmente pelo partido que esteve no poder. Elabora 

então um plano de governo, cujo discurso, traz a retórica da modernidade e 

eficiência administrativa, destaca as necessidades de investimento nas questões 

sociais, porém, tem como foco principal a estabilidade macro econômica. 

No Plano Plurianual – PPA - 2008-2011 (CEARÁ, 2007) as orientações 

estratégicas determinam três eixos que visam: a estabilidade macroeconômica do 

                                                 
10

 O Ceará apresentou uma configuração política singular na eleição de 2007 em que o PSDB não apoiou o 

candidato do seu próprio partido, preferindo apoiar oficiosamente o candidato do PSB. 
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estado; o crescimento sustentado e a inclusão econômica e social das populações.  

Os três eixos são denominados: “Economia Para Uma Vida Melhor” (35,9% dos 

recursos previstos no PPA), “Sociedade Justa e Solidária” (54,4%) e Gestão Ética, 

Eficiente e Participativa (9,7%). O eixo “Economia Para Uma Vida Melhor” busca no 

estado, o crescimento econômico ancorado no avanço do setor industrial, na 

promoção do turismo sustentável, na modernização do comércio e dos serviços e na 

sustentabilidade do meio rural pelo fortalecimento da agricultura familiar. O governo 

do estado conta com a efetivação dos investimentos previstos para os setores de 

energia, logística e infraestrutura social e urbana, no PAC do governo federal.   

Percebemos que os custos ambientais, a sustentabilidade dessas 

atividades, a distribuição desigual dos frutos do progresso, a vulnerabilidade das 

camadas excluídas expostas aos problemas gerados pela poluição, os impactos do 

agronegócio na vida das famílias camponesas, temas pertencentes ao campo da 

justiça ambiental, são temas que não despontam nos “discursos oficiais”.  

A competitividade entre os países, ou entre regiões de um mesmo país, para 

sediarem as plantas industriais, favorece a existência de vetos à introdução de 

cláusulas trabalhistas e ambientais nos acordos de regulação do comércio 

internacional. Essa situação reflete uma questão maior que é:  

 
[...] a subordinação da gestão pública a políticas macroeconômicas 
horizontais de ajustamento na linha proposta pelo Consenso de 
Washington: ser competitivo “modernamente” é reduzir ao máximo os 
custos de produção (menos trabalhadores, menos salários, menos 
impostos, menos gastos com controle ambiental) e a estratégia competitiva 
deve ser uniformizada/pasteurizada e absolutamente subordinada aos 
interesses da estabilização de preços e da maior tranqüilidade possível da 
comunidade financeira, nacional e internacional (YOUNG; LUSTOSA, 2003, 
p.213). 

 

Se no plano federativo acontece a adequação para as políticas 

disseminadas pelo governo federal, vinculadas ao interesse de implementá-las e 

estimuladas por benesses políticas, no plano das relações internacionais o modelo 

desenvolvimentista é pautado pela subordinação aos organismos de financiamento 

internacionais, submetidos à lógica da globalização da economia e divisão 

internacional do trabalho. Essa divisão de atividades e serviços entre os inúmeros 

países do mundo favorece a deslocalização de empreendimentos, alterando a 

geografia e a relação de forças entre países. Os centros de produção apresentam 

então uma mobilidade geográfica inimaginável, escolhendo para sediarem as 
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indústrias, espaços territoriais que oferecem significativas economias de escala, com 

atividades facilmente adotadas pelas novas economias em desenvolvimento. 

A liberalização financeira dos anos oitenta, a desregulamentação dos 

mercados, a multiplicação dos acordos regionais de livre comércio e a divulgação 

das políticas de liberalização nos países em desenvolvimento, permitiram às 

empresas aumentar consideravelmente a mobilidade internacional das suas 

unidades produtivas (MOUHOUD, 2007). Esse processo de deslocalização é 

iniciado na década de 1980, intensificando-se no início dos anos noventa, onde o 

Brasil se caracteriza como um país com custos mais baixos ofertados aos grandes 

empreendedores.  

Cada vez mais, indústrias poluidoras tendem a se instalar nos países em 

desenvolvimento, pois elas consomem grandes quantidades de matéria-prima e de 

energia, fogem de legislações ambientais mais rigorosas, além de necessitarem e 

disporem de mão-de-obra mais barata. Em outras palavras, as empresas 

transnacionais têm buscado seus próprios interesses, sem considerar as 

conseqüências sociais, econômicas e ambientais que ocorrem nos países onde suas 

filiais estão instaladas. Atualmente, já não é apenas uma lógica de custos que move 

os empreendimentos, dentre outras questões já citadas há também o interesse em 

salvaguardar indústrias de ponta, em detrimento das indústrias tradicionais de baixo 

valor agregado.  

Porto e Martinez-Alier (2007) consideram que o Brasil e outros países da 

América Latina têm reforçado um modelo econômico voltado para a exportação de 

mercadorias baseadas nos recursos naturais. No caso brasileiro há um crescente 

reconhecimento do país como produtor de commoditties11 (produtos do agronegócio, 

da mineração e da siderurgia), baseadas em formas de uso intensivo de recursos 

naturais e exploração de trabalho considerada inaceitável nos padrões dos países 

mais ricos, considerando a expansão da demanda mundial por esses produtos. A 

expansão siderúrgica dá continuidade ao papel do Brasil frente a um processo 

injusto de globalização, em que cabe aos países ricos (ou outros países 

                                                 
11

 Commodities são produtos de origem mineral ou vegetal, geralmente em estado bruto ou com pouco 

beneficiamento, produzidos em massa e com características homogêneas, independente de sua origem. Seu 

preço, normalmente, é definido pela demanda, e não pelo produtor. Alguns exemplos são: soja, café, açúcar, 

ferro alumínio, etc. 
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semiperiféricos como a Coréia do Sul e o México) a produção de aços especiais com 

maior valor, as fases mais limpas e lucrativas da produção do aço, produzidos a 

partir de produtos semi acabados (de menor valor agregado), fabricados em países 

periféricos, que utilizam sua energia, água e outros recursos para a produção 

desses produtos (MILANEZ, 2009). 

Segundo Tavares (1997), o Brasil está inserido de forma subordinada ao 

quadro financeiro mundial uma vez que, no começo da década de 1990, iniciou um 

processo de liberalização financeira e comercial e de desregulamentação cambial 

com o objetivo de atrair recursos externos a qualquer custo. A autora considera que 

essa situação, reduz o espaço de autonomia para a formulação de políticas 

nacionais de desenvolvimento econômico e social sustentáveis, limitada pelo papel 

do Estado dentro deste marco de globalização crescente. Na peculiar divisão do 

mundo aos países em desenvolvimento, recomendam-se políticas econômicas 

rejeitadas nos países desenvolvidos e em caso de recessão, redução de déficit 

público e a flexibilização do mercado de trabalho. 

No plano interno o Estado do Ceará repete a lógica centro-periferia de 

Prebisch12 (YOUNG; LUSTOSA, 2003), pois reforça uma estrutura social 

heterogênea, na qual uma grande parte da população fica à margem do processo de 

desenvolvimento, na passiva periferia. As fecundas alianças se dão entre os 

empresários-governantes locais e os grandes grupos nacionais e internacionais 

(RIGOTTO, 2001), mediados e incentivados pelo governo federal. Nesses contextos, 

à população, resta o ônus das migrações (dos desapropriados e trabalhadores em 

busca de empregos), da favelização, da falta de infraestrutura de saúde, educação e 

transporte, da mudança da paisagem, do surgimento de formas até então ausentes 

de violência urbana, de poluição, do aumento das doenças sexualmente 

transmissíveis e do uso de drogas entre outros (ROSA, 2001). 

A dialética centro-periferia se refere à existência de concentração de poder 

político e econômico, e por conseqüência à discrepância entre os que se beneficiam 

e os que recebem as cargas negativas do desenvolvimento econômico (PORTO, 

2005). 

                                                 
12

Referência ao texto de R. Prebisch: “O desenvolvimento econômico da América Latina e seus principais 

problemas”, publicado em 1949, que procurava explicações e soluções para os problemas de desenvolvimento da 

América Latina, em bases alternativas àquelas da teoria econômica ortodoxa. 
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3.2 O governo federal e o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 

Em consonância com o processo de globalização e de reestruturação 

produtiva, o Brasil busca o crescimento econômico e o desenvolvimento. O governo 

federal centra recursos e energia no PAC, programa que tem provocado 

significativas transformações nos territórios, com potencial para incidir nos 

condicionantes da saúde, trazendo repercussões para o processo saúde/doença.  A 

ênfase brasileira no crescimento econômico como o maior objetivo do 

desenvolvimento, levando a altos níveis de industrialização e urbanização, tem como 

resultado uma sociedade profundamente desigual bem como desigualdades no 

desenvolvimento regional e na distribuição da renda e riqueza resultante deste 

crescimento. 

O PAC é um conjunto de medidas administrativas e jurídicas que visam: 

remover os obstáculos ao crescimento (burocráticos, administrativos, normativos, 

jurídicos e legislativos); incentivar o investimento privado e aumentar o investimento 

público em infra-estrutura apresentando três eixos de atuação: logística (rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos, etc); energética (geração e transmissão de energia 

hidrelétrica, petróleo, gás natural e combustível renovável); social urbano (habitação, 

saneamento, luz para todos, recursos hídricos e metrôs). São ao todo 3.212 ações 

distribuídas em todo o país, com recursos da ordem de 503,9 bilhões de reais entre 

2007 e 2010 (BRASIL, 2007a). 

As medidas do PAC estão organizadas em cinco blocos, quais sejam: 

1. Investimento em infraestrutura; 

2. Estímulo ao crédito e ao financiamento; 

3. Melhora do ambiente de investimento; 

4. Desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; 

5. Medidas fiscais de longo prazo. 

No PAC está descrito que o aumento do investimento nessas áreas tem 

como objetivo eliminar os principais gargalos que podem restringir o crescimento da 

economia, reduzir custos, aumentar a produtividade das empresas, estimular o 

aumento do investimento privado e reduzir as desigualdades regionais. Para 

propiciar um cenário mais atraente aos empreendedores, o PAC inclui medidas 

destinadas a agilizar e facilitar a implementação de investimentos em infra-estrutura, 

sobretudo no que se refere à questão ambiental. Essas medidas referem-se à 
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edição de um Projeto de Lei Complementar nº 388/2007 para regulamentar o Art. 23 

da Constituição e dar maior eficiência na atuação do poder público, reduzindo os 

questionamentos judiciais sobre as competências de cada ente federativo, 

contribuindo para a realização de novos investimentos e suspensão da cobrança de 

PIS/COFINS para novos projetos e obras de infraestrutura. 

 O PAC prevê então a expansão de setores eletrointensivos, cada vez mais 

presentes na economia de exportação do Brasil, dentro das novas estratégias 

locacionais dos grandes investidores. Estas estratégias definem-se em razão dos 

fluxos de investimentos que são guiados por fatores de alocação, tais como a 

disponibilidade de recursos naturais renováveis e não renováveis, dos custos de 

mão de obra, das vantajosas atratividades pela permissividade relacionada a direitos 

trabalhistas e ambientais dentre outros (FRANCO; DRUCK, 1998). Ocorre que esses 

projetos industriais segundo Zhoury et al. (2005), são geradores de injustiças 

ambientais pois ao serem implementados imputam riscos e danos às camadas mais 

vulnerabilizadas da sociedade.  

Em balanço realizado sobre o PAC em 05 de fevereiro de 2009, o governo 

federal anunciou o aumento de R$ 142 bilhões do montante previsto para o 

Programa para as obras até 2010. Para o período pós-2010, foram acrescentadas 

obras que somam R$ 313 bilhões. Com isso, o programa soma agora R$ 1,14 

trilhão, R$ 455 bilhões a mais do que o previsto no lançamento, há dois anos. Este 

aporte de recursos tem como objetivo estimular a economia do País durante a crise. 

Apesar do acréscimo no investimento, o Governo encontra dificuldades em gastar o 

já aprovado. O programa encerrou 2008 com gastos de R$ 18,7 bilhões dos R$ 33 

bilhões comprometidos. Até agora, o Governo Federal gastou apenas 60,32% do 

previsto no Orçamento da União para obras do PAC. Ainda nessa avaliação a 

afirmativa do governo, é que o PAC completou dois anos tendo concluído 11% das 

suas obras e que 9% dos seus projetos estão em estado de atenção ou com 

problemas. 

Os investimentos do PAC no Ceará13 estão distribuídos principalmente em 

obras de infra-estrutura, saneamento básico e habitação. São 912 obras e 

destacamos os principais investimentos, dispostos a seguir: 

                                                 
13

 Disponível em  http://www.cidades.ce.gov.br/noticias/pac-investe-r-47-5-bilhoes-no-ceara acesso em 25 de 

junho de 2010. 

 

http://www.cidades.ce.gov.br/noticias/pac-investe-r-47-5-bilhoes-no-ceara
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• Refinaria Premium II – R$ 22 bilhões; 

• Ampliação do Porto do Pecém – R$ 82 milhões 

• Transnordestina – R$ 5,4 bilhões 

• Aeroporto de Fortaleza –  R$ 27,6 bilhões 

• 14 parques eólicos – R$ 2,1 bilhões 

• Terminal GNL – R$ 981 milhões 

• Metrô e Trem Metropolitano de Fortaleza – R$ 745 milhões 

• Eixão das Águas – R$ 657,5 milhões 

• Urbanização da Bacia do Maranguapinho – R$ 400 milhões 

• Esgotamento Sanitário de Fortaleza – R$ 267,4 milhões 

 

3.3 A natureza dos empreendimentos do CIPP: em foco a termelétrica a carvão 

mineral 

 
Neste tópico faremos uma breve descrição da natureza dos 

empreendimentos previstos para implantação no CIPP com o foco na termelétrica, 

uma vez que já está em andamento a sua implantação.  

A Usina Termelétrica que está sendo construída no CIPP, na comunidade de 

Bolso, faz parte dos empreendimentos do eixo de energia do PAC que prevê em 

todo o Brasil, a construção de 77 usinas termelétricas. Tais investimentos conflitam 

com os esforços pela redução de emissões de gases de efeito estufa e com as 

estratégias por uma matriz energética no Brasil baseada em fontes renováveis 

(TEIXEIRA, 2007). De acordo com o EIA/RIMA a referida Usina Termelétrica (UTE) 

ocupará uma área de cerca de 20 hectares, terá como matriz energética o 

combustível fóssil carvão mineral e capacidade para gerar 700 MW. O carvão será 

importado de minas da Colômbia e de Moçambique. Esse carvão será descarregado 

através do Porto do Pecém (DOTE-SÁ, 2006). 

O carvão, que será importado da Colômbia pela MPX para sua termelétrica 

de Pecém, é o mais barato do mundo. O próprio site da empresa de Eike Batista 

mostra que uma tonelada de carvão colombiano custa em torno de 24 dólares. Hoje, 

o barril de petróleo já ultrapassou a casa dos 120 dólares. Com custo baixo, prazo 

de obras que variam de 36 a 48 meses e pequena necessidade de funcionários (80, 

nesta usina em questão), a alternativa é um prato cheio para empresários e uma 

tragédia para o meio ambiente. Exatamente o que diz um trecho do próprio EIA do 
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empreendimento, citado na ação civil pública redigida pela Defensoria Pública do 

estado do Ceará: “a MPX Mineração e Energia Ltda. buscou a construção de uma 

usina termelétrica de baixo custo de instalação que pode ser instalada rapidamente”.  

            A vazão de água necessária para sustentar o empreendimento é de 1.644 

L/s. Considerando a previsão que esse território, além das outras duas termelétricas 

previstas, sediará também uma siderúrgica, serão empreendimentos que consomem 

muita água e que disputarão com a população local o uso desse bem. Segundo 

Porto-Gonçalves (2008, p.198): 

 

A distribuição naturalmente desigual da água num contexto geopolítico 
marcado por relações sociais e de poder também desigual tem ensejado 
que muitas indústrias se transfiram para países ricos em água por exigirem 
grandes volumes, seja em seus processos de produção diretamente 
embutidos no produto, seja pela grande quantidade de energia que 
demandam. 

 

             

Porto-Gonçalves (2008) afirma ainda que os conflitos quanto ao uso da água 

tendem a se aguçarem no contexto de relações sociais e de poder desiguais que 

caracteriza o mundo contemporâneo. Assim, quando se exporta soja, milho, 

alumínio, aço, papel e celulose, além do trabalho embutido no produto, há muita 

água sob a forma de grão de lingote ou de pasta, onde o Brasil transfere para outros 

países um recurso natural que o país possui em grande quantidade, a água, através 

do comércio indireto, na forma de água virtual14 (CARMO et al., 2007).  

Em conversas com pessoas da comunidade de Bolso, local que sediou o 

estudo, percebemos a preocupação dos habitantes em relação ao uso da água 

quando afirmam que, a água que usam é de excelente qualidade, presente nas 

cacimbas dos quintais, nos “olhos d‟água” e em um barreiro usado para lavar roupa 

e dar de beber aos animais. Sem falar nas lagoas que são fontes de lazer para os 

moradores. Alguns perguntam: de onde virá a água para os empreendimentos? 

Segundo consta no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), da Usina Termelétrica 

(DOTE-SÁ, 2006), o abastecimento de água bruta para a usina será feito através do 

sistema de abastecimento projetado para o CIPP, gerenciado pela Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). Dentro do Programa de Desenvolvimento 

                                                 
14

 Água virtual (virtual water) foi uma expressão cunhada por A. J. Allan, professor da School of Oriental & 

African Studies da University of London, no início da década de 1990, e diz respeito ao comércio indireto da água 

que está embutida em certos produtos, enquanto matéria prima desses produtos (Carmo et al., 2007). 
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Urbano e Gestão de Recursos Hídricos (PROURB/CE) estão incluídos os 

reservatórios que suprirão o CIPP.  

O Programa de Gerenciamento e Integração de Recursos Hídricos 

(PROGERIRH) prevê a construção de açudes e a interligação de bacias com 

recursos alocados provenientes do BIRD, Governo Federal e Governo Estadual. 

Dentre os mananciais de águas superficiais a serem utilizados destacam-se os 

seguintes reservatórios: açudes Sítios Novos, Cauípe, Ceará e Anil. Posteriormente 

será utilizada a água da transposição do Rio São Francisco, que, segundo Said 

(2008) é um processo de integração desintegradora, em que se fortalece e se amplia 

o poder das transnacionais, o agronegócio, as grandes empreiteiras e as elites 

favorecidas pela infra-estrutura disponibilizada nos projetos abrigados pela obra. O 

discurso da escassez tem sido um forte argumento para essa transposição e este 

discurso está longe de ser neutro ou ingênuo, sendo, sim, um discurso interessado e 

que prepara a privatização da água conforme diz Porto-Gonçalves (2008). O autor 

considera que a partir do conceito da escassez, a água vem sendo pensada como 

um bem econômico mercantil, nos marcos do pensamento liberal, hoje hegemônico. 

Esta importante discussão permeia o debate sobre a natureza dos empreendimentos 

que serão implantados no CIPP. 

Em relação à UTE estão previstas para ser consumidas 2.281.250 ton/ano 

(dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta toneladas ao ano) 

de carvão. A energia que será produzida já está vendida à ANEEL, através do Leilão 

n° 001/2007. O empreendimento vai gerar 80 empregos direitos, os investimentos 

serão de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) e o início do funcionamento, 

está previsto para janeiro de 2012. Quando iniciar as operações, em 2011, a Usina 

terá uma capacidade instalada de 720 mw e contribuirá com uma energia 

assegurada de 615 mw médios.  

Em Relatório da Administração da UTE em construção no CIPP, publicado 

no jornal O Povo (12/04/2010) a empresa apresenta um balanço patrimonial e 

destacamos alguns aspectos que apresentamos a seguir: 

A empresa denomina-se Energia Pecém (EP) – usina termelétrica a carvão 

pulverizado, instalada dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) 

em São Gonçalo do Amarante-CE, com capacidade para 720 MW e operação 

comercial prevista para o segundo semestre de 2011. Tem como acionistas a MPX 

Energia S.A. – 50% e a EDP – Energias do Brasil S.A – 50%; 
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A EP vendeu em 16 de outubro de 2007, para 32 distribuidoras, a quase 

totalidade de sua capacidade instalada da primeira fase, 615 MW médios no 5º leilão 

de energia nova promovido pela ANEEL – R$479,90 milhões – faturamento anual. 

Ao final de 2009 apresentava 11% do total da construção, 60,4% do total de 

aquisição de equipamentos e 76,1% do total de engenharia. 

O pacote de financiamento a longo prazo se distribui da seguinte forma:  

BNDES – R$1,4 bilhão aprovado – 700 milhões já disponibilizados e  BID – US$ 327 

milhões – 260 milhões liberados. A autorização para a construção e operação se 

deu através da  Portaria Nº 226 de 27/06/2008 do Ministério de Minas e Energia e da 

Renovação da Licença de Instalação nº 98/2008 em 05/09/2008 da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), renovada novamente em 

11/09/2009 com vigência de 2 anos. 

Apresenta benefícios fiscais e regimes de tributação diferenciados tais como, 

suspensão de PIS e COFINS sobre os bens destinados ao ativo fixo – inserção no 

PAC; não cumulatividade do ISS – a UTE não terá que pagar o tributo das fases 

iniciais da cadeia;  Redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre o carvão – 

de 17% para 7%;  diferimento do ICMS sobre os bens adquiridos no exterior que 

forem integrar o ativo permanente e sobre o diferencial de alíquota das aquisições 

interestaduais e isenção do adicional ao frete para renovação da marinha mercante 

e do IOF nas operações de câmbio realizadas para pagamentos de bens 

importados. 

Observamos que esse tipo de empreendimento recebe largos investimentos 

públicos, isenções fiscais, tributação diferenciada, e quase nenhuma regulação e 

acompanhamento dos impactos reais para a população residente. O papel do 

Estado aceito e esperado pelo modelo de desenvolvimento vigente, constitui-se em 

fomentar as infra-estruturas e políticas necessárias para que possam ser gerados os 

valores monetários para a manutenção deste modelo (SANT‟ANA JÚNIOR et al., 

2009). 

De acordo com o Parecer Técnico (01/09) elaborado por solicitação do 

Ministério Público Federal (MPF)15, a área de influência dessa companhia é 

fortemente ocupada por moradias e largamente utilizada para as práticas de 

                                                 
15

 Parecer Técnico “O povo Indígena Anacé e seu território tradicionalmente ocupado” elaborado pelos técnicos 

e professores Jeovah Meireles, PhD em Geografia, Sérgio Brissac, PhD em Antropologia e Analista Pericial do 

MPF e Marco Paulo Schettino, Analista Pericial em Antropologia, 6ª CCR, em 23 de abril de 2009. 
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atividades tradicionais (plantio de subsistência, pesca, caça, coleta de plantas 

medicinais e lazer) (BRASIL, 2009), constatadas pelo nosso trabalho de campo 

realizado nos anos 2008 e 2009.  

Conforme Rigotto (2009) entre os diversificados impactos sobre a saúde 

ocasionados pela implantação de um grande empreendimento industrial numa 

comunidade tradicional como essa, há que se considerar, além disso, os riscos 

associados especificamente à utilização do carvão mineral como matriz energética. 

Existem estudos sobre os impactos ambientais das usinas a carvão, sendo 

eles considerados de grande magnitude (VIEGAS, 2007), não só pelas emissões 

atmosféricas, mas também pelo descarte de resíduos sólidos e poluição térmica, 

além dos riscos inerentes à mineração. Em importante estudo sobre a expansão 

termelétrica no Brasil, Medeiros (2003) afirma que os empreendimentos 

termelétricos provocam uma série de impactos ambientais, desde a fase do projeto, 

passando pela fase de implantação, operação, até a desativação da planta, sendo 

os impactos mais significativos os que ocorrem durante a fase de operação, por 

conseqüência dos efeitos das emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos 

sólidos e consumo de água. O autor considera que os efeitos das emissões 

atmosféricas são diversos, compreendendo as esferas local, regional e global. Na 

esfera local os efeitos são limitados ao entorno das fontes emissoras, como por 

exemplo, a degradação da qualidade do ar. Na esfera regional os efeitos podem 

atingir um raio de centenas de quilômetros, como por exemplo, a formação de chuva 

ácida e na esfera global, a contribuição para o aumento do efeito estufa, 

favorecimento da mudança climática e aquecimento global, um dos maiores desafios 

ambientais a serem enfrentados pela humanidade nos próximos séculos.  

Ainda de acordo com as considerações de Medeiros (2003) estas, não se 

referem especificamente ao tipo de matriz energética que será utilizada, mas à 

implantação de termelétricas independente da matriz energética. Teremos então que 

considerar a ampla gama de impactos negativos da geração de energia a partir do 

carvão mineral sobre o meio ambiente e a saúde humana, descritos em documentos 

de agências oficiais como a ANEEL (2003): 

 
[...] além dos referidos impactos da mineração, a queima de carvão em 
indústrias e termoelétricas causa graves impactos socioambientais, em face 
da emissão de material particulado e de gases poluentes, dentre os quais 
se destacam o dióxido de enxofre (SO2) e os óxidos de nitrogênio (NOx). 
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Além de prejudiciais à saúde humana, esses gases são os principais 
responsáveis pela formação da chamada chuva ácida, que provoca a 
acidificação do solo e da água e, conseqüentemente, alterações na 
biodiversidade, entre outros impactos negativos, como a corrosão de 
estruturas metálicas (ANEEL – Carvão Mineral – Caderno 8).  
 

 

O MPF solicitou estudo a Professora da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), Raquel Maria Rigotto (Ofício nº 1636/2008 – MPF/PRDC/CE) para analisar o 

Termo de Referência nº 593/2007, apresentado pela SEMACE, para elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) da UTE Setentrional, a ser implantada pela Companhia Vale do Rio Doce, no 

CIPP, no município de São Gonçalo do Amarante. O estudo dessa terceira 

termelétrica prevista para a área do complexo contempla uma análise dos aspectos 

referentes à incorporação da dimensão da saúde humana, visando instruir a 

exigência de estudos específicos por parte deste MPF (RIGOTTO, 2007, p.7). Nesse 

estudo a professora recomenda que: 

 

- Sejam evidenciadas todas as externalidades a serem geradas na 
implantação e seus custos para o setor público (assistência médica, 
benefícios previdenciários, seguro-desemprego, acidentes, monitoramento 
ambiental, despoluição, etc.) e para a população (perdas em suas 
atividades econômicas, geração de dês-ocupação, desvalorização de 
imóveis, redução de acesso à água, perda de qualidade do ar, perda de 
qualidade de vida, perda de anos de vida, adoecimento, morte, etc.), no 
sentido de subsidiar a adequada tomada de decisão por estes atores 
sociais; 

- Devem ser considerados, de forma integrada na análise, os impactos 
cumulativos do conjunto de empreendimentos já implantados e a serem 
implantados no CIPP, a exemplo das demais termelétricas em processo de 
licenciamento, da siderúrgica com coqueria a carvão mineral e da refinaria 
de petróleo. 

 - Sempre que abordar a categoria “população”, considerar e especificar os 
aspectos em estudo para os diferentes grupos ou segmentos sociais que a 
compõem, e que são atingidos de forma diferenciada pelos impactos: 
trabalhadores da obra, trabalhadores do empreendimento em operação, 
moradores de comunidades tradicionais do entorno, moradores que 
eventualmente necessitariam ser reassentados, moradores da sede do 
município, moradores da área de influência indireta, moradores da área a 
ser atingida por chuva ácida, etc. 

 

Ocorre que, esses processos produtivos que se propagam no Ceará e se 

legitimam com a marca de geradores de emprego e renda, como os 

empreendimentos da cadeia do ferro-aço e da bauxita-alumínio – eletrointensivas, 
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contempladas no PAC, que estão sendo implantados e previstos para implantação 

no Ceará como uma estratégia para realçar o desenvolvimento do estado, não 

apresenta em paralelo, uma política que garanta ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

dar respostas efetivas, considerando as novas demandas para o setor. Não há um 

planejamento do impacto ocasionado na saúde da população exposta, não há um 

levantamento da necessidade de se adequar a oferta de serviços de saúde de 

qualidade para as populações residentes, bem como, os expostos aos novos meios 

de produção e a outros tipos de agravos a saúde. 

 

3.4 A Questão Indígena 

 
 “À época do descobrimento, as terras do Ceará eram densamente 

ocupadas, havendo indicações de cerca de 80 grupos humanos espalhados no 

litoral, nas serras e no sertão” (SILVA, 2005, p.57). Em estudo recente, Silva e Aires 

(2009) afirmam que atualmente habitam o território brasileiro 230 povos indígenas, 

falantes de 188 línguas e segundo o censo populacional de 2000, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) existem 734 mil indígenas no 

território nacional. No Estado do Ceará, encontram-se doze etnias que totalizam 

uma população estimada em 18.000 habitantes. 

A organização dos grupos indígenas contemporâneos no Ceará teve início 

no ano de 1982, a começar pelos Tapeba, (5.500 pessoas) em Caucaia. A estes, 

seguiram-se os Tremembé do Córrego João Pereira e os Tremembé de 

Almofala/Varjota no município de Itarema (4.820 pessoas). Depois vieram os 

Pitaguary em Maracanaú e Pacatuba (2.800 pessoas) e os Jenipapo-Kanindé em 

Aquiraz (260 pessoas). Posteriormente, os Kalabaça, em Poranga e Crateús (350 

pessoas) os Potiguara, em Crateús, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente e Tamboril 

(1.000 pessoas), os Tabajara, em Crateús, Poranga, Tamboril, Quiterianópolis, e 

Monsenhor Tabosa (1.500 pessoas) e os Kariri em Crateús (60 pessoas), seguidos 

pelos Kanindé em Aratuba e Canindé (700 pessoas). E, mais recentemente, os 

Gavião (190 pessoas) e os Tubiba-Tapuia em Monsenhor Tabosa e os Anacé em 

Caucaia e São Gonçalo do Amarante (1270 pessoas) (SILVA, 2009). 

No município de São Gonçalo do Amarante os Anacé vivem em Bolso, local 

do nosso estudo e compõem as principais lideranças comunitárias que se organizam 
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frente às necessidades impostas pela instalação do CIPP, daí a importância de que 

seja tratada essa questão no corpo desse trabalho. 

A necessidade de organizar-se, no sentido de descobrir estratégias de 

enfrentamento para a ocupação de seus territórios pelo CIPP levou as comunidades 

de Bolso, Tapuio, Matões e Oiticicas à busca de um passado histórico e 

reconhecimento de suas origens. Segundo Araújo (2008) os moradores, juntamente 

com a igreja católica local, iniciaram um trabalho sobre a importância da valorização 

de uma cultura própria. Foi realizada uma gincana em 1999, organizada pelas 

“irmãs” da Pastoral do Migrante16 que tinham uma atuação junto a essas 

comunidades desde o início da implantação do CIPP em 1995. O resultado dessa 

gincana, através dos relatos dos idosos das comunidades bem como indícios de 

tradicionalidade, evidenciou que as localidades do distrito de Pecém tinham um 

passado histórico peculiar, com a possibilidade de ser um grupo indígena. Mas 

estavam ainda rodeados de insegurança e questionamentos externos quanto à 

veracidade desta decisão por se acharem desprovidos de sinais de indianidade, 

supostamente externos e palpáveis. 

Diante disso, a Arquidiocese de Fortaleza designou que a Pastoral 

Indigenista iniciasse um trabalho nessa região. A pastoral indigenista17 iniciou a 

partir do ano de 2002 a sua atuação e constatou que o grupo com o qual estava 

trabalhando poderia tratar-se do povo indígena Anacé, dado a presença deste grupo 

na historiografia no século XVII na região (ARAÚJO, 2008). 

Conforme relata Araújo (2008) o Ceará não diferente dos demais estados do 

nordeste, assiste o desencadear das “retomadas” de identidades indígenas na 

década de 1980 com o povo indígena tapeba18 que inicia a incorporação de 

                                                 
16

 A pastoral do Migrante é um serviço eclesial voltado para a acolhida, orientação e inserção socioreligiosa dos 

migrantes sob a animação das Congregações dos Missionários e Missionárias Escalabrinianos, que atuam no 

Brasil em estreito vínculo com o setor de mobilidade Humana da Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, 

da Justiça e da Paz, da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Atua em duas frentes de ação: a região 

de origem e destino dos migrantes. 

 

 

 
17

 A Pastoral Indigenista é um serviço de evangelização que para atender as populações indígenas precisa ser 

inculturada, sendo ela articuladora dos diversos aspectos socioculturais. O Concílio Vaticano II expressou uma 

postura de diálogo e respeito em que os povos indígenas são considerados sujeitos e protagonistas da 

evangelização inculturada (ARAÚJO, 2008). 

 
18

 Os índios Tapebas vivem em vários núcleos populacionais vivendo principalmente no Distrito-Sede, em 

diversas situações espaciais, seja em bairros residenciais ou nas margens do Rio Ceará. São também encontrados 

ao longo da linha férrea, que interliga a cidade de Fortaleza a Sobral, no trecho que se inicia próximo à estação 
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“símbolos representativos da indianidade” antes não valorizados por eles, iniciando o 

fenômeno das etnogêneses nos últimos 20 anos no nosso estado. A idéia do 

“desaparecimento” dos índios no Ceará, foi produzida discursivamente por meio das 

declarações de políticos e na produção intelectual local, desde a segunda metade do 

século XIX (AIRES, 2008 apud ARAÚJO, 2008). 

Os elementos legitimadores da luta do povo Anacé foram a princípio: 

historiografia do município de São Gonçalo do Amarante, que remete aos Anacé sua 

primeira povoação e que antes se chamava de Anacetaba (casa dos Anacé); em 

segundo o cemitério da região que teria herdado o nome de Cambeba em 

homenagem a esta tribo que lá vivia; em terceiro as histórias indígenas coletadas 

pelos jovens durante a gincana cultural e em quarto os achados arqueológicos que 

confirmavam ser dos Anacé, habitantes da região (ARAÚJO, 2008). 

  Diante das desapropriações e da remoção das famílias de suas terras, 

iniciou-se o processo de auto-afirmação étnica dos Anacé e de organização para 

permanecerem em suas terras. Em setembro de 2003 o MPF recomendou à FUNAI 

que fosse constituído um Grupo de Trabalho para proceder a identificação e 

delimitação da terra indígena Anacé (BRISSAC, 2009).  

 Conforme Brissac (2009) 

 

Em janeiro de 2007 o MPF fez uma Recomendação à FUNAI para que 
dispensasse ao Povo Anacé o mesmo atendimento dado aos demais povos 
indígenas no Ceará. e que oficie a FUNASA, a Secretaria de Educação 
Básica do Estado do Ceará (SEDUC) e a Compahia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), informando esses órgãos acerca do direito dos 
Anacé a atendimento de saúde, educação e segurança alimentar, como os 
demais povos indígenas no Ceará. Posteriormente, em maio de 2007, a 
FUNASA realizou o cadastramento da população Anacé. Em agosto de 
2007, foi criada a Escola Diferenciada de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental “Direito de Aprender” do Povo Anacé, em Matões, atualmente 
com sete professoras indígenas contratadas pela SEDUC (BRISSAC, 2009, 
p. 9). 

 

Visando a ampliação do CIPP, em setembro de 2007 foi assinado pelo 

governador do Ceará Cid Gomes um decreto que declarou de utilidade pública para 

fins de desapropriação uma área de 33.500 hectares, nos municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Caucaia. A partir de setembro de 2008, o IDACE iniciou um 

trabalho de cadastro dos moradores de Bolso e Matões, visitaram várias casas, 

                                                                                                                                                         
de trematé a igreja de Capuan, nas proximidades da BR 222, habitando também zonas de sítios ou ainda 

dispersos em várias localidades da região de Caucaia (ARAÚJO, 2008, apud AIRES, 2008). 
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medindo terrenos, fazendo avaliações e informando aos moradores o preço avaliado 

dos imóveis e benfeitorias (BRISSAC, 2009). 

Diante das pressões para a efetivação das desapropriações deflagradas pelo 

Governo do Estado através do IDACE, os Anacé continuam as mobilizações e 

realizam em Bolso uma assembléia, em outubro de 2008, com a presença de 169 

pessoas conforme descreve Brissac: 

 

Estavam presentes Anacés de Bolso, Matões, Japuara, Santa Rosa, 
Gregório, Área Verde I e II, Chaves, Tapuio, Tocos, assim como membros de 
várias instituições que os têm apoiado. Na assembléia, os Anacé afirmaram 
que lutarão pela demarcação de sua terra como terra tradicionalmente 
ocupada. Informados sobre os requisitos desse procedimento e de como 
muitas vezes é sujeito à morosidade ou questionamentos judiciais, mesmo 
assim os Anacé posicionaram-se unanimemente pela sua realização. Ou 
seja, reivindicaram que seja nomeado pela FUNAI um Grupo de Trabalho que 
execute os estudos técnicos tendo em vista a demarcação e delimitação da 
Terra Indígena Anacé (BRISSAC, 2009, p. 10).  
 

 

Em novembro de 2008, o MPF expede a Recomendação nº 59/08, indicando 

ao Governo do Estado do Ceará a necessidade de se abster de qualquer ação 

visando desapropriações na área indicada pelo mesmo documento, até que sejam 

realizados os estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Anacé. Em 

resposta quase imediata, ainda em novembro, o Governo do Estado apresenta 

documento subscrito pelo Procurador Geral do Estado afirmando que no território 

em questão, não há tradicionalidade, não há valores culturais, religiosos, étnicos do 

povo que se auto-denomina Anacé, muito menos notícia de reivindicação de posse, 

ocupação ou permanência na área descrita no aludido parecer, posicionando-se 

assim pelo não acatamento da Recomendação (BRISSAC, 2009). 

Em abril de 2009 o MPF emite o Parecer Técnico (Nº 01/09) “O Povo Indígena 

Anacé e seu território tradicionalmente ocupado” elaborado pelos técnicos Jeovah 

Meireles, PhD, professor de Geografia da UFC; Sérgio Brissac, PhD, Analista 

Pericial em Antropologia, PR/CE e Marco Paulo Schettino, MsC, Analista Pericial em 

Antropologia, 6ª CCR. O Parecer está fundamentado em um amplo trabalho de 

campo antropológico, traz elementos relacionados a análise geoambiental e 

ecodinâmica e ao diagnóstico socioambiental. Apresenta os aspectos ambientais 

locais, uma alternativa locacional para os empreendimentos do CIPP e uma análise 

detalhada da ocupação Anacé no território em disputa. 
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Esse Parecer desencadeia uma série de ações, dentre elas o envio pela 

FUNAI, em agosto de 2009, de um grupo de trabalho (GT), para realizar a primeira 

etapa de identificação da etnia para posterior demarcação da terra. Conforme uma 

das antropólogas representantes do GT, tratava-se de um estudo preliminar, uma 

fundamentação e caracterização da etnia Anacé, reconstruindo a história e 

buscando elementos antropológicos. O estudo foi concluído com parecer positivo 

para a identificação e está em curso o envio de outro GT para iniciar o processo de 

demarcação das terras.  

O território em disputa pelos Anacé e o Governo do Estado para a ampliação 

do CIPP, constitui local de valor histórico, econômico, político, simbólico e afetivo 

para essa população. As transformações socioambientais decorrentes da 

apropriação e devastação de recursos naturais, da ocupação territorial de migrantes 

em busca de empregos, do processo de desapropriação que tem ocorrido nos 

últimos dez anos na comunidade de Bolso e demais comunidades do entorno, 

repercutem no modo de vida e na saúde desse grupo étnico que habita esse 

território. Evidencia-se com os estudos deflagrados (BRISSAC, 2009; ARAÚJO; 

AIRES, 2010) e constatado pela nossa pesquisa, que há uma desestruturação da 

economia de base familiar, uma desorganização dos modos de vida tradicionais de 

subsistência, empecilhos ao acesso a recursos naturais, aos elementos que 

garantem coesão social e às redes de relacionamentos. As famílias são expulsas 

das terras tradicionalmente ocupadas, ou há a limitação da manutenção destas 

redes sociais pelas alterações ou completa destruição dos percursos, caminhos, 

veredas, que permitem os deslocamentos e as interações sociais. A desorganização 

do modo de vida das famílias de Bolso, sejam indígenas ou comunidades litorâneas 

tradicionais, traz graves repercussões sobre a saúde. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO E A LARGA ABRANGÊNCIA DO OBJETO DE 

ESTUDO 

4.1 Universo teórico por onde passeia o estudo 

Este estudo se insere em campos disciplinares diversos que ora convergem, 

ora destoam, são imbricados, sejam em seus nascedouros ou em seus percursos, 

relacionam-se e “podem se nutrir de uma mesma cosmovisão, de um olhar 

abrangente que contemple estas férteis e complexas inter-relações entre trabalho, 

ambiente e saúde” (RIGOTTO, 2003, p. 48). 

Utilizo desde já a noção de campo em Pierre Bourdieu (1983, 2002), 

entendido como o lócus do conflito entre sujeitos sociais que disputam a legitimidade 

de certas concepções e ações a partir do domínio de um capital específico. Um 

espaço multidimensional em que se organizam relações de poder e de dominação, 

onde se travam lutas concorrenciais em torno de seu capital específico, cujo estado 

se define, a cada momento, a partir das relações de força entre seus protagonistas − 

agentes ou instituições (BOURDIEU, 1983, 2002). 

 Inicio então esse passeio pelos campos da saúde pública e saúde coletiva, 

inspiração primeira para o caminho a seguir, continuando pelos domínios da saúde 

do trabalhador e saúde ambiental, campos que se constroem de formas diversas e 

que se aproximam por interesses comuns, entre eles a promoção da saúde e a 

justiça ambiental. 

4.2 Medicina Social, Saúde Pública e Saúde Coletiva: matrizes teóricas 

4.2.1 Medicina Social e Saúde Pública: bases doutrinárias e respostas sociais às 

necessidades de saúde 

A introdução do termo e conceito de Medicina Social é de março de 1848, 

época em que as idéias liberais e de uma república social irão impregnar todos os 

setores da sociedade ao irromper e se propagar este período revolucionário pela 

Europa: em fevereiro, na França; em março na Alemanha, Bavária, Áustria, Hungria 

e Itália. As revoluções de 1848 surgiram e levantaram questões fundamentais como 

a operária, marcaram o fim da política da tradição, das monarquias, a regra do 

direito divino na sucessão das dinastias e colocaram em evidência as questões da 
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saúde (NUNES, 1980). Conforme Nunes, em 1848 parecia que as possibilidades de 

criação de uma nova sociedade estavam abertas e do ponto de vista dos médicos 

reformadores sociais três princípios eram básicos para um programa de ação:  

 

1º) A saúde das pessoas é um assunto de interesse societário direto e a 
sociedade tem a obrigação de proteger e assegurar a saúde de seus 
membros; 2º) As condições econômicas e sociais têm um impacto crucial 
sobre a saúde e a doença e estas devem ser estudadas cientificamente; 3º) 
os passos para promover a saúde e combater a doença são tanto sociais 
como médicos (NUNES, 1974, p.174). 

 

As concepções de Medicina Social encontram sua forma mais acabada na 

primeira metade do século XIX e se desenvolvem sobre o pano de fundo da 

industrialização gradual da França após a Revolução e as Guerras Napoleônicas, 

industrialização que reproduz as precárias condições de trabalho e vida urbana a 

que estiveram sujeitos os trabalhadores industriais também na Inglaterra e nos 

outros países já citados. Durante esse período, sucedem-se as afirmações do 

vínculo entre saúde, medicina e sociedade, sendo forjado o termo Medicina Social 

por Jules Guérin em 1848, condensando todo esse longo processo de elaboração 

(DONNANGELO; PEREIRA, 1976). 

Jules Guérin, importante protagonista desse momento político, considerava 

que a rubrica de Medicina Social tentava sistematizar teorias e ações que até aquele 

momento haviam se voltado para as relações entre a medicina e os assuntos 

públicos, sendo esta a chave para os mais importantes assuntos desse período de 

regeneração. Guérin configurou então a Medicina Social, como um campo que se 

voltasse de forma geral para uma teoria, cujo principal conteúdo seria as relações 

entre o processo saúde-doença e a sociedade de forma sistemática (ROSEN, 1979). 

Segundo Donnangelo e Pereira (1976, p. 57) na concepção de Medicina Social 

exposta por Guérin reproduzem-se os componentes :  

 
Análise dos problemas sociais e de sua relação com a saúde e a doença; 
determinação de medidas para a promoção da saúde e a prevenção de 
doenças; finalmente, a medicina como “terapia social”, através do 
fornecimento do meio médico e outros meios para tratar com a 
desintegração social e outras condições que as sociedades podem 
experimentar. 

 

Na Inglaterra, a problemática de uma Medicina Social tem suas raízes no 

século XVIII e foi levantada pela questão da pobreza acentuando-se, porém, com a 
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urbanização e a expansão industrial. Nunes relata que a questão do proletariado e 

as suas precárias condições de vida foram descritas e analisadas por Engels no 

importante trabalho: A situação da classe trabalhadora em Inglaterra, em que o autor 

associa as precárias condições habitacionais e de vida da população operária e o 

aparecimento de grande quantidade de doenças (NUNES, 1980). A legislação sobre 

saúde pública na Inglaterra se consolida, porém, em 1875 e nessa data, os health 

service e os health offices estendem suas funções sobre o controle da vacinação, 

organização do registro das epidemias, identificação dos lugares insalubres e 

destruição dos focos de insalubridade. Surge, dessa forma, nos meados do século 

XIX, o movimento ideológico que será o Sanitarismo ou Reforma Sanitária, que 

resultará no Projeto de Saúde Pública (NUNES, 1980). 

A Revolução Industrial no século XIX na Europa representa o avanço de um 

processo macrossocial de grande importância histórica, produzindo um impacto 

enorme sobre as condições de vida e de saúde de suas populações. Segundo Paim 

e Almeida Filho (2000, p.37):  

 

[...] com a organização da classe trabalhadora e o aumento da sua 
participação política, principalmente nos países que atingiram um maior 
desenvolvimento das relações produtivas, como Inglaterra, França e 
Alemanha, rapidamente incorporam-se temas relativos à saúde na pauta de 
reivindicações dos movimentos sociais do período. 
 
 

Meados do século XIX é sem dúvida um momento chave na história da 

medicina como prática social e um momento histórico no desenvolvimento da 

Medicina Social. Conforme Nunes, embora as revoluções de 1848 tenham surgido e 

se quebrado como uma grande onda, deixando pouco, exceto mito e promessa, 

levantou questões fundamentais como as citadas anteriormente (HOBSBAWM, 1979 

apud NUNES, 1980, p.43). Nas últimas décadas do século XIX inicia-se a grande 

fase da visão cientificista da medicina que chega até nossos dias de forma 

hegemônica. Este período constitui um momento chave, porém, o ressurgimento da 

preocupação com o social na primeira década do século XX e o início de um 

processo de reaparecimento de colocações sociais na medicina dos países 

capitalistas neste período, são também momentos de grande importância (NUNES, 

1980).   

A proposta de Medicina Social surgida na Europa no século XIX gera 

importante produção doutrinária e conceitual (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 1998), que 
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integrada à ação do Estado institui-se no movimento chamado Sanitarismo. Esse 

movimento alcança maior expressividade na Inglaterra e Estados Unidos que 

implantam agências oficiais de saúde e bem estar, em que são produzidos, através 

dos seus funcionários, discursos e práticas sobre as questões da saúde baseados 

em aplicação de tecnologia e em princípios de organização racional para a 

expansão de atividades profiláticas (saneamento, imunização e controle de vetores), 

destinadas principalmente aos pobres e setores excluídos da população (PAIM; 

ALMEIDA-FILHO, 2000). Os autores relatam que no início do século XX, com o 

célebre Relatório Flexner, desencadeia-se nos Estados Unidos uma profunda 

reavaliação das bases científicas da medicina, que resulta na redefinição do ensino 

e da prática médica a partir de princípios tecnológicos rigorosos, impulsionando o 

surgimento das primeiras escolas de saúde pública. Nesse contexto, há pesados 

investimentos de organismos como a Fundação Rockfeller, inicialmente nos Estados 

Unidos e em seguida em vários países, inclusive na América Latina. 

 Com a incorporação do paradigma microbiano nas ciências básicas da 

saúde, esse campo passa a ser denominado Saúde Pública, centrando a sua ação a 

partir da ótica do Estado com os interesses que ele representa nas distintas formas 

de organização social e política das populações. A Saúde Pública passa a ser 

considerada então, como um campo científico e âmbito de práticas, cuja concepção 

ideológica está atrelada à tecnociência, ao modelo biomédico, bem como ao seu 

confinamento, no caso do Brasil, a uma ação normativa que ocorre até os dias 

atuais (CAMPOS, 2000). 

Na concepção mais tradicional Saúde Pública é a aplicação de 

conhecimentos com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, atuar em 

fatores condicionantes do processo saúde-doença-cuidado, controlando a incidência 

de doença nas populações através das ações de vigilância e intervenções 

governamentais (CAMPOS, 2000). A limitação conceitual e política imposta à saúde 

pública impulsionou o surgimento da Saúde Coletiva na América Latina, que trato a 

seguir. 

4.2.2 A construção do campo da Saúde Coletiva 

O movimento ideológico que deu origem à Saúde Coletiva na América Latina 

remonta a um contexto histórico e social marcado por profunda repressão política na 
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região, uma efervescente produção intelectual oriunda das discussões teóricas 

sobre as relações saúde e sociedade e a organização dos departamentos de 

medicina preventiva nas faculdades de medicina (NUNES, 1994). 

Essa situação acontece em meados dos anos 1970, época em que o modelo 

de saúde pública vigente é desenvolvimentista, atrelado ao consenso da 

necessidade de crescimento econômico como forma de melhorar as condições de 

saúde e vida da população, sendo esse modelo historicamente vinculado ao projeto 

médico-naturalista estabelecido desde o advento da sociedade industrial. O 

movimento fundante que resultou na criação do “campo da saúde coletiva” surge 

com o intuito de reestruturar a Saúde Pública, representando uma ruptura ao negar 

que os discursos biológicos detenham o monopólio do campo da saúde (BIRMAN, 

2005). 

Por conta disso, o diálogo crítico que identificou contradições na Saúde 

Pública, institucionalizada ou não, tanto na esfera técnico-científica quanto no 

terreno das práticas, gera uma importante produção doutrinária e conceitual que 

fornece as bases e os esforços subsequentes de pensar a questão da saúde na 

sociedade (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 1998). Esse desenvolvimento intelectual 

coletivo, expressão de uma geração e de um momento político, tenta construir novas 

práticas e saberes transformadores, provocando ressonância e promovendo uma 

visibilidade social potencializada pelos movimentos sociais populares de então. No 

campo internacional acontece o advento da reestruturação da Atenção Primária, 

com a divulgação das metas de “Saúde Para Todos no Ano 2000”. 

Birman (2005) considera como fatos importantes na história cronológica da 

Saúde Coletiva, o I Encontro Nacional de Pós Graduação em Saúde Coletiva, 

realizado em Salvador, Bahia em 1978; a Reunião Subregional de Saúde Pública da 

Organização Pan-americana da Saúde e Associación Latinoamericana de Escuelas 

de Salud Pública (OPAS/ALESP) e em dezembro de 1979, a criação da Associação 

Brasileira de Pós Graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO. A partir de então a 

Saúde Coletiva passa a se estruturar como um campo de saber e práticas. 

Nunes (1994) cita os trabalhos marcantes de Sérgio Arouca e Maria Cecília 

Donnângelo no Brasil, de Jaime Breilh no Equador e Cristina Laurell no México que 

muito contribuíram para a estruturação teórica da Saúde Coletiva, caracterizando a 

importância das Ciências Sociais como vertente que deu origem a esse campo. 



53 

 

Minayo (1992 apud PEREIRA, 2003) considera a Saúde Coletiva como um 

campo de práticas – sanitárias, sociais ou de investigação - que incorpora os 

sujeitos, os movimentos sociais e os serviços de saúde, submetendo-os à crítica 

transformadora. 

Nunes (2005) relata que a Saúde Coletiva estrutura-se como campo de 

saber e prática, caracterizando-se por ter sido na sua origem, um movimento contra-

hegemônico, visando a rever criticamente o modelo sanitário, mas também dos 

interesses corporativos e associativos de destacada parcela da intelectualidade da 

saúde. 

Paim e Almeida Filho (1998) afirmam que a Saúde Coletiva é um campo que 

permite a identificação de pontos de encontro com os movimentos de renovação da 

Saúde Pública institucionalizada, seja como âmbito científico, âmbito de práticas ou 

mesmo atividade profissional. 

Campos (2000) considera que a Saúde Coletiva insere-se dentro do campo 

da saúde, caracterizando-se como um movimento intelectual e moral, um núcleo que 

produz saberes e práticas, que se inter-relaciona com o campo em que se insere e, 

ao mesmo tempo, um núcleo co-produtor desse mesmo campo. 

Observo que há um consenso entre os autores citados em caracterizar a 

Saúde Coletiva como um “campo científico” que segundo Bourdieu (1983) é um 

campo social como outro qualquer, com suas relações controversas, antagônicas e 

concorrenciais. Todos os autores, porém, discorrem acerca do dinamismo da 

formulação conceitual uma vez que, o movimento da Saúde Coletiva desde o seu 

surgimento é um processo em constante construção que apesar de preencher as 

condições epistemológicas e pragmáticas para se apresentar, em si mesma, como 

um novo paradigma científico, se consolida como campo científico e âmbito de 

práticas aberto à incorporação de propostas inovadoras, muito mais do que qualquer 

outro movimento equivalente na esfera da Saúde Pública mundial (PAIM; ALMEIDA-

FILHO, 1998). 

A Epidemiologia, Políticas e Práticas de Saúde e Ciências Sociais em Saúde 

foram as disciplinas que estruturaram a Saúde Coletiva a princípio. A produção 

científica em seu primeiro momento (segunda metade dos anos 70) orientou-se 

predominantemente para a discussão do tema Estado e Políticas de Saúde 

(COSTA, 1989). À proporção que se dá a construção do campo, evidencia-se a 

necessidade de um aporte teórico mais ampliado, pois segundo Nunes (2005) a 
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criação da Saúde Coletiva transborda os limites disciplinares e se apresenta na 

interface de outras áreas de conhecimento como as Ciências Biológicas, 

Matemáticas e afins, daí a dificuldade da sua definição. O conhecimento 

transdisciplinar percorre o ensino, a pesquisa e projetos do campo e as 

contribuições da Epidemiologia Social, Demografia, Economia e Ecologia têm sido 

relevantes e necessárias.     

Por fim, o paradigma em evolução oriundo da medicina social e do 

movimento ambientalista, com ênfase na ampliação do olhar sobre a relação saúde-

ambiente a partir de processos sociais e econômicos do desenvolvimento, permite 

ao campo da saúde pública incorporar novas dimensões. Além da biomédica restrita, 

as dimensões políticas, econômicas, culturais, e ecológicas na compreensão dos 

problemas de saúde das populações, vistos cada vez mais como fenômenos 

complexos e multidimensionais, exigindo novas estratégias de intervenção com forte 

tendência para a multiprofissionalidade, a inter/transdisciplinaridade e a 

intersetorialidade (PORTO, 2005).  

4.3 Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental: diálogos possíveis 

4.3.1 A Saúde do Trabalhador: desafios na construção como política de saúde 

A Saúde do Trabalhador como área do campo científico e de produção de 

conhecimentos, insere-se na Saúde Coletiva e vem sendo construído no Brasil, 

como também na América Latina, a partir dos anos 70, relacionado com o processo 

econômico, político e social do continente (LAUREL, 1985). A autora considera que 

o desencadeamento de ações e o desenvolvimento de pesquisas nessa área 

manifestam-se tardiamente na América Latina, já que a relação entre o trabalho e o 

processo saúde-doença está presente desde a Revolução Industrial no século XVIII, 

na Inglaterra.  

Segundo Dias e Hoefel (2005), a Revolução Industrial impulsionou a 

organização de uma atenção diferenciada à saúde dos trabalhadores no mundo 

ocidental, em que indústrias passaram a contratar médicos, atribuindo-lhes a 

responsabilidade de "cuidar" da saúde dos trabalhadores pressionados pelos 

prejuízos econômicos, decorrentes dos altos índices de acidentes e adoecimento 

determinados pelas péssimas condições de vida e trabalho e pelas reivindicações 

dos trabalhadores por mudanças, surgindo então a Medicina do Trabalho. 
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Assim, este campo do conhecimento, das relações saúde/doença-trabalho 

situa-se dentro da Medicina Social Latino Americana que tem construído seu 

arcabouço teórico e metodológico desde meados dos anos 1970 e, na sua vertente 

programática, se situa na interface com a Saúde Pública, a Medicina Social e a 

Saúde Coletiva. Nesse período, inicia-se a elaboração de delineamentos globais de 

interpretação da relação trabalho-saúde que implicam a superação do suporte 

teórico metodológico da Medicina do Trabalho.  

Vasconcelos e Pignati (2007) afirmam que o movimento da reformulação do 

paradigma da Medicina do Trabalho para o campo rotulado de Saúde do 

Trabalhador, consolidado na lei do SUS e incorporado nos últimos anos pelas áreas 

das relações saúde-trabalho tenderia a uma evolução natural. Essa evolução se 

apresenta com a Medicina do Trabalho, hoje sendo superada pelo campo da Saúde 

Ocupacional, caminhando para o campo da Saúde do Trabalhador. Assim sendo, a 

formulação de um novo campo de atuação das Ciências da Saúde (Pública, 

Coletiva) – o da “Saúde do Trabalhador”- atuaria em expressão de contra 

hegemonia, superando a Saúde Ocupacional e absorvendo a Medicina do Trabalho 

como simples “ferramenta técnica”. 

A Medicina Social Latino Americana é uma corrente de pensamento que 

apareceu originalmente como contestação crítica ao pensamento de Saúde Pública 

dominante e o seu traço característico, do ponto de vista teórico, é a proposta de 

converter as Ciências Sociais em um elemento explicativo central do campo 

sanitário. Os epidemiólogos dessa corrente de pensamento iniciam pesquisas na 

área da Saúde do Trabalhador, imprimindo-lhes características distintas daquelas 

efetuadas pela Medicina Ocupacional (LAUREL, 1985).  Conforme a autora são as 

questões sobre a determinação e o caráter do processo saúde-doença coletiva que 

levam ao estudo da relação saúde-trabalho, e não um objeto de estudo 

preestabelecido, como no caso da medicina ocupacional. 

A abordagem da Saúde Coletiva e da Medicina Social Latino-Americana 

permitiu ampliar a compreensão teórica e prática, em vários níveis de complexidade, 

das relações entre o trabalho e a saúde com a incorporação do conceito nucleador 

"processo de trabalho", extraído da economia política, na sua acepção marxista 

(MINAYO; LACAZ, 2005). Conforme os autores esse conceito passou a ser o marco 

definidor do que denominam Campo de Estudos da Saúde do Trabalhador e, 

quando o adotam em toda a sua extensão teórica, obtém-se um alto poder 
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explicativo da gênese dos agravos à saúde em segmentos específicos de 

trabalhadores.  

No Brasil, até o início da década de 1980, a política de Saúde do 

Trabalhador sempre foi proposta sem a participação dos interessados. A legislação 

sobre Higiene e Segurança do Trabalho sofria alterações constantes, ficando a 

iniciativa do cumprimento da lei aos empresários já que os trabalhadores não 

dispunham concretamente de instrumentos de fiscalização e a regulação do Estado 

era praticamente inexistente (PICALUGA, 1982). 

Dessa forma, os problemas da Saúde do Trabalhador eram genericamente 

conceituados como acidentes de trabalho e subdivididos em acidentes típicos, 

acidentes de trajeto e doenças profissionais ou do trabalho, em uma relação direta 

com a atividade laboral e com o processo técnico do trabalho (PICALUGA, 1982). 

No campo das políticas públicas a Saúde do Trabalhador, considera o 

trabalho como categoria central na discussão do processo saúde-doença (HOEFEL, 

2005) já que o trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas na 

contemporaneidade, principalmente por sua nova forma de ser (SENNETT, 2001; 

ANTUNES, 2003; MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 2007). Para o interesse do objeto de 

estudo em foco nessa dissertação não será possível o aprofundamento da categoria 

“trabalho”, apesar da densidade conceitual e o grande aporte de produção dos 

conhecimentos sobre essa temática. Serão discutidos apenas alguns aspectos da 

Política de Saúde do Trabalhador no Brasil.  

Diante disso, as relações do trabalho terão que ser discutidas com as outras 

políticas sociais, tais como condições de vida, moradia, alimentação, ambiente, 

lazer, autonomia e cidadania, políticas essas consideradas transversais e que fazem 

parte do conceito ampliado de saúde aprovado na 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (HOEFEL, 2005). 

Conforme Giraldo (2009) para compreendermos o que é saúde do 

trabalhador teremos que compreender também os conceitos de saúde que vêm 

sendo produzidos, para uma ampliação do entendimento do que é saúde. Não o 

conceito inatingível da OMS que diz: “A saúde é um estado de completo bem-estar 

físico mental e social, e não apenas a ausência de doença”, mas sim os conceitos 

baseados na compreensão de que a saúde tem uma determinação socioambiental 

complexa e que é um indicador que faz parte do topo da hierarquia das condições 

de vida. 
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Assim como é necessária essa compreensão ampliada sobre saúde é 

importante também compreender a Saúde do Trabalhador, levando em conta a 

complexidade do estudo dos processos produtivos que envolvem o trabalho, o 

ambiente e a sua relação com a vida das pessoas. Não há como restringir-se a 

estudos que se limitam a considerar o nexo causal das doenças que acometem os 

trabalhadores, portanto, conforme Giraldo (2009), quando nos referimos à Saúde do 

Trabalhador, estamos inserindo todos os indivíduos que trabalham em todas as 

modalidades, em contextos com situações potenciais ou deflagradas de riscos 

relacionadas com a atividade produtiva e geradora de danos à saúde. 

A Saúde do Trabalhador busca, portanto, definir que grupos de indivíduos 

são considerados trabalhadores, quais os determinantes da Saúde do Trabalhador, 

as bases legais para as ações de saúde nesse campo e o detalhamento do conjunto 

de atividades expressos na Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 2001).  

A Constituição Federal de 1988 afirma que a execução das ações voltadas 

para a Saúde do Trabalhador é atribuição do SUS, que é regulamentada pela Lei 

8080/90, a Lei Orgânica da Saúde. Segundo o parágrafo 3º do artigo 6º, a Saúde do 

Trabalhador é definida como: 

 

 [...] um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
Saúde do Trabalhador, assim como visa à recuperação e à reabilitação dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho (BRASIL, 2001, p. 18).  

 

A Saúde do Trabalhador tem como foco as mudanças nos processos de 

trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade, por 

meio de uma ação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. O seu campo de 

atuação faz interfaces com o sistema produtivo, a formação e preparo da força de 

trabalho, as questões ambientais e a seguridade social e principalmente com a saúde 

ambiental considerando que os riscos gerados no processo produtivos afetam o meio 

ambiente e a população em geral. 

As ações de Saúde do Trabalhador desenvolvem-se no Brasil em 

concomitância com o processo de redemocratização na década de 1970, 

alcançando, porém, maior expressividade na década de 1980. Nessa época foram 

constituídas as primeiras ações de Saúde do Trabalhador no sistema de saúde 
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vigente, por meio dos Programas de Saúde do Trabalhador (PST) em vários 

municípios (LOURENÇO; BERTANI, 2007). 

A portaria nº 3908/98 dispõe sobre a Norma Operacional da Saúde do 

Trabalhador (NOST) e a portaria Nº 1679/02 institui a Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) que estabelece a estratégia de uma 

rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), articulada com 

a rede de Atenção Básica, de Média e Alta Complexidade, com a garantia de 

recursos próprios no orçamento da União. Em seguida foi publicada a portaria nº 

2437 de 7 de dezembro de 2005 que dispõe sobre a ampliação e fortalecimento da 

RENAST e a portaria nº 2728 de 11 de novembro de 2009 que dispõe sobre a 

RENAST (BRASIL, 2001). 

No plano internacional, desde os anos 1970, documentos da OMS, como a 

Declaração de Alma Ata e a proposição da Estratégia de Saúde para Todos, têm 

enfatizado a necessidade de proteção e promoção da saúde e da segurança no 

trabalho, mediante a prevenção e o controle dos fatores de risco presentes no 

ambiente do trabalho. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) - Convenção/OIT nº 

155/1981, adotada em 1981 e ratificada pelo Brasil em 1992, estabelece que o país 

signatário deva instituir e implementar uma política nacional em matéria de 

segurança e do meio ambiente de trabalho (BRASIL, 2001). 

Com a implantação da RENAST há uma tentativa de protagonismo maior do 

SUS na formulação de uma política clara de expansão das ações em saúde do 

trabalhador (MACHADO, 2005), porém, algumas dificuldades têm se apresentado na 

estratégia de implantação dos CEREST, tais como: a cobertura do conjunto dos 

trabalhadores; a pequena inserção na rede do SUS, em uma perspectiva de atenção 

hierarquizada e integral; a falta de tradição, familiaridade e conhecimento dos 

profissionais do sistema com a temática da saúde-doença relacionada ao trabalho e 

por fim, a não valorização ou invisibilidade da categoria trabalho como um fator 

complexo de determinação social dos problemas de saúde das mais diversas 

ordens, nos mais diversos grupos populacionais (BRASIL, 2001).  

Estas questões têm evidenciado as limitações da política e vem sendo 

proposta uma Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a ser 

desenvolvida de modo articulado e cooperativo pelos Ministérios do Trabalho, da 
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Previdência Social e da Saúde.  Essa proposta se baseia em autores como Porto 

(2003), que considera que a área de Saúde do Trabalhador além da ação 

governamental intersetorial, deve funcionar em ação conjunta com os movimentos 

sociais, como uma rede de resistência e de aprofundamento dos avanços 

democráticos na defesa de um SUS eficiente, articulando saúde, trabalho e 

ambiente e propondo novas estratégias de promoção da saúde. 

Em um artigo escrito para debate Minayo e Lacaz (2005) trazem importantes 

questões a serem consideradas e ponderam que: 

 

 

Diante das mudanças contemporâneas no âmbito das relações de trabalho 
que atingem os mais diferentes setores, consideramos o modelo ou 
paradigma convencional da saúde do trabalhador insuficiente, pois não 
acompanha e nem abrange os efeitos mais nefastos do movimento mundial 
de reestruturação produtiva que, sem excluir formas arcaicas, tradicionais e 
modernas de produção, impactam fortemente a vida e a saúde de grandes 
contingentes de trabalhadores na informalidade que atuam em condições 
inseguras, precárias ou simplesmente estão desempregados. O modelo 
tradicional, igualmente, não incorpora a questão ambiental, hoje de extrema 
relevância para a consciência social e reclamando pelo protagonismo dos 
trabalhadores tanto nos locais de produção como nos espaços de 
reprodução e de exercício da cidadania (MINAYO; LACAZ, 2005, p. 800). 

 

Lacaz (2007, p.764) em artigo mais recente reitera a crítica ao dizer que:  

 

[...] a fragilidade atual do movimento sindical, aliada à postura pouco 
engajada da academia e ao desenvolvimento de políticas públicas 
reducionistas, constrói um retrocesso no campo da Saúde do Trabalhador 
que é preciso combater, a partir do resgate dos pressupostos do campo e 
da crítica aos reducionismos perpretados pela Saúde Ocupacional, apesar 
de se observar, ainda, a hegemonia do seu discurso. 
 

Porto (2005) nos traz novas perspectivas ao afirmar que, ao enfocar os 

problemas relacionados à saúde do trabalhador e aos ambientes de trabalho, 

portanto aos problemas ambientais, como resultantes de um modelo de 

desenvolvimento econômico e social que concentra renda e poder, o tema da justiça 

ambiental permite pensar de forma integrada o desenvolvimento de ações de 

prevenção e promoção da saúde, temas enfocados na sequência desse estudo. 

 

4.3.2 Saúde Ambiental: inserção no campo da Saúde Coletiva, construção da 

política no SUS 
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 A Saúde Ambiental é incorporada pelo campo da Saúde Coletiva apenas na 

década de 1990, resultante do crescimento e maior visibilidade dos movimentos 

ecológicos, que ficaram patentes com a realização, em 1992, da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de 

Janeiro. No entanto, o conhecimento sobre a relação entre a categoria ambiente e o 

padrão de saúde/doença das populações, está presente na produção científica a 

partir da década de 1970, no que se refere ao reconhecimento das situações de 

risco presentes nos ambientes de trabalho, extrapolando os muros fabris (CÂMARA 

et al., 2003). Os autores afirmam que no plano internacional a saúde ambiental em 

1972, era definida como “campo de atuação da Saúde Pública que se ocupa das 

formas de vida, das substâncias químicas e das condições em torno do ser humano, 

que podem exercer alguma influência sobre sua saúde e seu bem estar”. 

Percebo uma evolução conceitual não só nos marcos teóricos, mas, na 

construção de subsídios para a formulação de políticas quando é definido que: 

 

O campo da saúde ambiental compreende a área da saúde pública, afeita 
ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e às 
correspondentes intervenções (ações) relacionadas à interação entre a 
saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a 
determinam, condicionam e influenciam, com vistas a melhorar a qualidade 
de vida do ser humano sob o ponto de vista da sustentabilidade (BRASIL, 
2007b, p. 18). 

 
 

Os processos produtivos constituem-se então, como o elo existente entre os 

campos de práticas da Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental (CÂMARA et al., 

2003) e, conforme Porto (2005), a crise ambiental contemporânea vem 

intensificando as discussões e a percepção pública acerca dos efeitos dos 

processos de produção e consumo das sociedades industriais modernas sobre a 

saúde humana e a dos ecossistemas. 

Dessa forma, com a evolução das concepções acerca da saúde humana há 

que se considerar a importância das complexas relações existentes entre os 

ambientes em que a vida cotidiana acontece, a qualidade de vida vinculada ao que 

ocorre nesses ambientes e o processo saúde-doença. Com base nessas 

concepções considera-se que a saúde humana é influenciada não apenas por 

fatores específicos, mas principalmente pela interação entre eles, sendo então 

construída através de “nexos que vinculam as estratégias de gestão integral do meio 
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ambiente (ecossistemas saudáveis), com uma abordagem holística e ecológica de 

promoção da saúde humana” (MINAYO, 2002, p.173-189.) 

Assim, o crescimento do movimento ecológico no Brasil, incorpora entre as 

inquietudes sobre o assunto, os problemas de saúde relacionados com o ambiente. 

Essas questões passam a ganhar um maior espaço na mídia tendo uma 

repercussão no cotidiano das pessoas e desencadeando formas organizadas de luta 

pela sociedade. De certa forma, essa movimentação impulsiona o Estado a 

organizar-se no sentido de delinear estratégias de atuação, sendo a questão 

ambiental no Ministério da Saúde (MS) formalmente incorporada na estrutura da 

Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio de sua Divisão de 

Ecologia Humana e Saúde Ambiental (DIEHSA) em maio de 1991 (CANCIO, 2008). 

Em 1998, ocorre a estruturação sistêmica da Vigilância em Saúde Ambiental 

na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e em 1999 é estabelecido o Sistema 

Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS), que define as competências 

da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, na área de Vigilância em Saúde 

Ambiental. Em 2003, a Vigilância em Saúde Ambiental passa a ser coordenada 

diretamente pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) no âmbito do Ministério 

da Saúde (CANCIO, 2008). 

Atualmente a área de Saúde Ambiental em sua feição inovada, começa a 

aparecer com certa densidade institucional nas universidades e centros de pesquisa, 

nos programas educacionais de primeiro e segundo graus e nas áreas de 

intervenção dos serviços públicos de saúde, entre outros, em níveis federal, estadual 

e municipal, além de sua presença em entidades da sociedade civil, tais como as 

Organizações não Governamentais (ONGs) (TAMBELLINI; CÂMARA, 1998). 

No ano de 2005 foi realizado o I Seminário da Política Nacional de Saúde 

Ambiental, fruto de debates realizados na Coordenação-Geral de Vigilância em 

Saúde Ambiental (CGVAM-MS), na Comissão Permanente de Saúde Ambiental 

(COPESA), no Conselho Nacional de Saúde através da Comissão Inter-setorial de 

Saneamento e Meio Ambiente (CISAMA), com a participação de militantes dos 

movimentos sociais, trabalhadores e acadêmicos, apresentando como resultado o 

documento “Subsídios para construção da Política Nacional de Saúde Ambiental” 

(Ministério da Saúde, 2007). Esse documento traz no seu bojo as propostas de 

construção da Política Nacional de Saúde Ambiental, abrindo caminhos para um 
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novo ciclo do SUS, definindo princípios, diretrizes, linhas de atuação, 

responsabilidades, competências e atuações conjuntas. 

Em dezembro de 2009 foi realizada em Brasília, a 1ª Conferência Nacional 

de Saúde Ambiental com caráter propositivo e deliberativo para definição e 

priorização de diretrizes para a construção da Política Nacional de Saúde Ambiental. 

Essa Conferência foi realizada pelos Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e 

Cidades visando definir diretrizes para a política integrada no campo da Saúde 

Ambiental, a partir da ação transversal e intersetorial envolvendo esses campos de 

atuação.  

Segundo Rigotto (2003), existem condicionantes fundamentais para o 

desenvolvimento de políticas integradas de saúde, trabalho e ambiente quais sejam: 

 
[...] além da construção e difusão de uma concepção teórica que as 

embase, a      capacidade dos atores envolvidos de compreender a 
complexidade sistêmica das relações em foco, numa perspectiva 
transdisciplinar e transetorial, reconhecendo que a meta da saúde e da 
qualidade de vida não se completa nem se esgota num ministério, 
secretaria, departamento, disciplina ou grupo profissional isolado, mas pode 
avançar muito na medida em que se abra espaço para um diálogo entre 
instituições, técnicos, especialistas e, particularmente, com a sociedade 
(RIGOTTO, 2003, p.402). 

 
 

Conforme afirmam Câmara et al. (2003), deve-se lançar mão de abordagens 

integradoras/interdisciplinares, em que cada disciplina ou campo do conhecimento 

possa oferecer métodos ou técnicas específicas e complementares às outras, sendo 

imprescindível a articulação com a comunidade envolvida, além das articulações 

intra e intersetoriais com os diversos setores públicos e instituições sociais 

relacionados com os campos de práticas da Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador. 

Compreendemos que a saúde em seu conceito ampliado gestado na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, incorporado nos princípios e diretrizes da criação 

do SUS, toma corpo na passagem do século XX para o século XXI ao levar em 

conta que o bem estar e a saúde humana estão imbricados carecendo de 

abordagens que considerem essa vinculação. A questão ambiental traz para o 

campo da saúde a compreensão dos problemas de modo contextualizado e em sua 

complexidade. 

Leff (2003), afirma que a questão ecológica irrompe no cenário político, 

científico e educativo como um dos problemas mais importantes do final do século e 
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desde a década de 1970, depois da Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente 

Humano de 1972, iniciou-se um amplo processo mundial orientado a formar uma 

nova consciência sobre o valor da natureza e a reorientar a produção do 

conhecimento guiado pelos métodos da interdisciplinaridade e os princípios da 

complexidade. Considera que a complexidade ambiental não emana da evolução da 

matéria nem se descobre no mundo objetivo, emerge como uma nova racionalidade 

e um novo pensamento sobre a produção do mundo com base no conhecimento, na 

ciência e na tecnologia, o espaço onde se articulam a natureza, a técnica e a cultura. 

Leff contextualiza e refere teoricamente a complexidade ambiental de acordo 

com o pensamento complexo de Edgar Morin que, juntamente com outros 

pensadores como Henry Atlan, Maturana, Varela Michel Serres, entre outros, 

contribuíram de forma decisiva nas últimas décadas para a construção da idéia da 

complexidade e seus modelos que apontam, principalmente, para a necessidade da 

interação entre sistemas, sem perder o potencial da diversidade (LEFEVRE; 

LEFEVRE; MARQUES, 2009). 

A complexidade, como conceito nuclear, vem sendo abordada na ciência 

contemporânea como fundamental para a compreensão dos fenômenos em diversos 

campos do conhecimento, e esse pressuposto aponta para o reconhecimento de 

que a simplificação obscurece as interrelações existentes entre os fenômenos do 

universo. É imprescindível ver e lidar com a complexidade do mundo em todos os 

seus níveis (LEFEVRE; LEFEVRE; MARQUES, 2009). 

A teoria da complexidade nos convoca para uma verdadeira reforma do 

pensamento, semelhante à produzida no passado pelo paradigma copernicano. 

Conforme Morin (1998), essa nova abordagem e compreensão do mundo, de um 

mundo que se “autoproduz”, confere também um novo sentido à ação, pois permite 

uma amplitude nesse agir, incorporando importantes elementos relacionados ao 

desejo de fazer e ao exercício da liberdade.  

Esta teoria propõe um pensamento que une e não separa todos os aspectos 

presentes no universo. Considera a incerteza e as contradições como parte da vida 

e da condição humana e, ao mesmo tempo, sugere a solidariedade e a ética como 

caminho para a religação dos seres e dos saberes. 
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Entende o ser humano como um ser complexo, capaz de se auto-organizar e 

de estabelecer relações com o outro, e é nessa relação de alteridade que o sujeito 

encontra a autotranscendência, superando-se, interferindo e modificando o seu meio 

num processo de auto-eco-organização a partir de sua dimensão ética que reflete 

seus valores, escolhas e percepções do mundo (PETRAGLIA, 2002). Um mundo 

que conforme Santos (apud FREITAS; ZARDO, 2007) está em um período de 

transição paradigmática, um período no qual estão sucumbindo as bases sólidas 

que orientavam o pensamento e o conhecimento humano na modernidade, um 

período no qual não há respostas definitivas para as questões que acompanham a 

existência humana. 

Morin (1998) considera que a ciência clássica se apóia nos três pilares da 

certeza, que são a ordem, a separabilidade e a lógica, sendo esses fenômenos 

absolutos. A ordem do Universo, tal como entendida por Descartes e Newton, era o 

produto da perfeição divina e conforme Laplace, a hipótese de Deus é descartada: a 

ordem funciona sozinha, é “autoconsolidada”. O determinismo absoluto tornou-se 

então objeto de uma crença quase religiosa entre os cientistas. 

A separabilidade é a segunda idéia chave. Conforme Morin (1998) Descartes 

dizia que em face de um problema complicado, é preciso dividi-lo em pequenos 

fragmentos e trabalhá-los um após o outro. As disciplinas científicas são 

desenvolvidas a partir da divisão do interior das grandes ciências, dando origem a 

compartimentos sempre novos. Dessa forma, pode-se dizer que a separação entre 

ciência e cultura humanista, filosofia, literatura, poesia, etc, foi instituída no século 

XX como uma necessidade legítima. 

Segundo Morin (1998) nas ciências, a separação entre o observador e sua 

observação, ou seja, entre nós humanos que consideramos os fenômenos e os 

objetos do conhecimento, tinha valor de certeza absoluta. Dessa forma, o 

conhecimento objetivo, implicava a eliminação do indivíduo e da subjetividade. 

A lógica, a indução se apresenta como o terceiro pilar. Com base em um 

número importante e variado de observações podia-se tirar delas leis gerais. Quanto 

à dedução, era um meio implacável de conduzir a verdade. Os princípios 

aristotélicos de identidade, da não-contradição e do terceiro excluído, permitiam 
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eliminar toda confusão, equívoco e contradição. A lógica, a separabilidade e a ordem 

levaram para a ciência clássica essa certeza absoluta, na qual ela se baseia (Morin, 

1998). 

Conforme Morin (1998) foi a ordem, isto é, o determinismo que entrou 

primeiro em crise. A termodinâmica e as explicações sobre a desordem molecular no 

fenômeno chamado calor, expressam a origem calorífica do Universo que surgiu de 

um fenômeno térmico inicial, uma espécie de explosão seguida de uma enorme 

agitação. A presença da desordem universal se revela em todos os níveis: 

microscópico, cosmofísico e também histórico, humano.  

Em outros termos, estamos diante do paradoxo no qual as noções de ordem e 

desordem se repelem mutuamente e o universo é um coquetel de ambos, uma 

mistura muito diferente segundo os casos, as condições, os lugares, os momentos. 

Nesse contexto, o entendimento do Universo é visualizado no interior de 

sistemas de ordem e desordem e inserido em redes de interação e organização, em 

que a idéia de complexidade não pretende, segundo Morin (apud ESTRADA, 2009), 

substituir conceitos de clareza, certeza, determinação e coerência pelos de 

ambigüidade, incerteza e contradição, mas fundamentam-se na necessidade de 

convivência, interação e trabalho mútuo entre tais princípios. 

Quanto à separabilidade, percebeu-se que ela leva à divisão das partes 

constituintes dos conjuntos organizados em sistemas, o que proporciona um 

conhecimento insuficiente, mutilado (MORIN, 1998). Conforme o autor pode-se 

extrair um corpo de seu meio natural, colocá-lo num contexto experimental, 

controlado pelas variações que sobre ele atuam, mas, não é possível conhecer, 

numa única avaliação, a relação profunda que existe entre o corpo e seu ambiente. 

Os seres vivos não são nada sem o seu meio. 

A noção de sistema se caracteriza como unidade complexa, um todo que não 

se reduz à soma das suas partes constitutivas, que no contato mútuo se modificam 

e, conseqüentemente, modificam o todo, trazendo a consciência da 

multidimensionalidade do sistema. Essa constatação evidencia a idéia de que toda 

visão parcial, unidimensional é pobre, porque está isolada de outras dimensões 
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(econômica, social, biológica, psicológica, cultural, entre outras), por não reconhecer 

também que somos seres simultaneamente físicos, biológicos, culturais, sociais e 

psíquicos, ou seja, seres complexos (ESTRADA, 2009). 

Dessa forma, a separabilidade perdeu seu valor absoluto, uma vez que, uma 

das peculiaridades de um conjunto organizado em sistemas decorre do fato de que, 

ao existir, essa organização produz qualidades novas, chamadas “emergências”. 

Estas retroagem sobre o todo, não podem ser identificadas quando se tomam os 

elementos isoladamente e a organização viva gera certo número de qualidades, 

como auto-produção, auto-nutrição e auto-reparação (MORIN, 1998). 

Morin (1998) completa o seu pensamento ao afirmar que, no que concerne à 

lógica, o umbral foi transposto no momento em que certos teóricos, ou pensadores, 

mostraram os limites da indução. A indução não é certeza absoluta: significa, em 

muitos casos, a existência de fortes possibilidades de quase-certezas.  

Desses desafios, conforme Morin (1998) podem ser tiradas as três vertentes 

do pensamento complexo:  

“Discutir sem dividir: a palavra complexus retira daí seu primeiro sentido, ou 

seja, “o que é tecido junto”. Pensar a complexidade é respeitar a tessitura 

comum, o complexo que ela forma para além de suas partes; 

A imprevisibilidade é a segunda linha fundamental – um pensamento 

complexo deve ser capaz de não apenas religar, mas de adotar uma postura 

em relação à incerteza;  

O terceiro ponto é a oposição da racionalização fechada à racionalidade 

aberta – a primeira pensa que é a razão que está a serviço da lógica, 

enquanto a segunda imagina o inverso. Os sistemas fechados, coerentes e 

consistentes não conseguem perceber as paixões, a vida, a carne dos seres 

humanos, é incapaz de fazer previsões quando surgem eventos 

inesperados.”    

Segundo Estrada (2009), Morin impulsiona, através da sua obra, um profundo 

processo de reflexão. Estimula novos modos de pensar a realidade em sua 

complexidade inerente, novos modos de dialogar com o mistério do mundo. Propõe 

a necessidade de uma reforma paradigmática dos conceitos dominantes e de suas 

relações lógicas, que controlam, inconsciente e incorrigivelmente, todo o nosso 
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conhecimento, tornando-nos cegos nesta era de globalização e mundialização, uma 

vez que o paradigma hegemônico é o da disjunção e da redução. 

Porto (2005) em seu artigo “Saúde do trabalhador e o desafio ambiental: 

contribuições do enfoque ecossocial, da ecologia política e do movimento pela 

justiça ambiental” apresenta referenciais que facilitam a discussão integrada de 

questões de saúde, trabalho e ambiente na atualidade, sob uma perspectiva da 

saúde coletiva, sendo eles: o desenvolvimento de abordagens ecossociais no campo 

da saúde pública/coletiva; as discussões provenientes da ecologia política e da 

justiça ambiental e a construção e atuação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. 

O autor citado ao apresentar referenciais teóricos e exemplos de práticas engajadas, 

nos estimula a procurar compreender problemas de saúde a partir de perspectivas 

ecológicas e sociais, nos ajuda a pensar de forma integrada os conceitos de risco, o 

de desenvolvimento econômico-tecnológico a partir da dialética entre produção-

destruição e compreender que nem sempre o progresso técnico e econômico 

significa progresso humano. 

 

4.4 Desenvolvimento, Sustentabilidade e Justiça Ambiental e as interfaces 

para a Promoção da Saúde 

4.4.1 Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Sustentável 

Inicio este texto citando Rigotto (2008), ao dizer que a noção de 

desenvolvimento ocupa um lugar central nas sociedades ocidentais modernas, 

embora as origens dessa noção remontem a seis séculos, sendo utilizada para 

agregar um “valor positivo” às sociedades ocidentais. No entanto, se o 

desenvolvimento foi bem sucedido em alguns países, interferiu também na questão 

social, na questão ambiental, discutiu diversas idéias e converteu-as em crenças. 

Segundo a autora o desenvolvimento é: 

  

[...] a progressão em direção à maturidade, à capacidade de crescer sem 
fim, colocada como norma natural, tendo como postulados a racionalidade 
dos mecanismos econômicos, a concepção de que o homem e a sociedade 
estão naturalmente predestinados ao progresso e ao crescimento, a 
onipotência virtual da técnica, a ilusão assintótica relativa ao conhecimento 
científico (CASTORIADIS, 1976 apud RIGOTTO, 2004 p.77).  
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Ribeiro (2008) trata o desenvolvimento como um campo de poder 

(BOURDIEU, 2002) formado por muitas redes e instituições, constituído por atores 

que representam vários segmentos de populações locais; empresários privados, 

funcionários e políticos em todos os níveis de governo; pessoal de corporações e 

pessoal de organizações internacionais de desenvolvimento, como funcionários de 

agências multilaterais e bancos regionais, por exemplo. O autor considera que a 

alegação do desenvolvimento acerca de sua própria inevitabilidade é mais outra 

faceta de suas pretensões universalistas, porém, pelo fato de fazer parte de um 

amplo sistema de crenças marcado por matrizes culturais do Ocidente, coloca 

grandes limitações a tais pretensões. 

Conforme Rattner (2003) não existe consenso entre os cientistas sociais 

sobre o significado do termo “desenvolvimento”, sendo freqüentemente confundido 

com crescimento econômico. É necessário que o desenvolvimento deixe de ser visto 

somente pela ótica restrita da economia, enquanto crescimento econômico, social e 

político de um país, região ou comunidade, para ser visto enquanto espaço para a 

realização de todos os seres humanos, incluindo sua saúde, a saúde dos 

ecossistemas que garantem os sistemas de suporte à vida, a água, o ar, o solo e os 

ciclos de produção de alimentos (PORTO, 2003).  

O conceito de desenvolvimento humano, adotado e veiculado pela ONU 

desde os anos 1990, tem como base os trabalhos de Amartya Sen, economista 

nascido na Índia e Prêmio Nobel de Economia em 1998, e da filósofa Martha 

Nussbaum (RIGOTTO, 2008). Conforme Rigotto, estes autores defendem que se 

deve entender o processo de desenvolvimento nacional e internacional como a 

expansão das capacidades humanas básicas e como a promoção de formas 

valiosas de existência e de atividades. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) baseado 

na noção de desenvolvimento humano estabelece o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), que é calculado anualmente, incorporando uma alternativa de 

avaliação qualitativa do desenvolvimento em que consideram as questões de renda, 

escolaridade e longevidade e não apenas centrado na dimensão do 

desenvolvimento econômico, como na formulação dos indicadores referentes ao 

Produto Interno Bruto (RIGOTTO, 2008). 

Conforme Rattner (2003) o IDH revela aspectos muito além da capacidade 

produtiva, ao postular a melhoria da qualidade de vida em comum, a confiança das 
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pessoas nos outros e no futuro da sociedade. Destaca a possibilidade das pessoas 

levarem adiante iniciativas e inovações que lhes permitam concretizar seu potencial 

criativo e contribuir efetivamente para a vida coletiva. 

Para Sen a pobreza é entendida como a privação das capacidades básicas 

e não somente, como é usual, pelo (baixo) nível de renda. Nesse sentido “o que a 

perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o entendimento da 

natureza e das causas da pobreza e privação desviando a atenção principal dos 

meios (e de um meio específico que geralmente recebe atenção exclusiva, ou seja, 

a renda), para os fins que as pessoas têm razão para buscar e, para as liberdades 

de poder alcançar esses fins” (SEN, 2000 apud LEITE, 2007). 

 Sen define o desenvolvimento como o processo de ampliação da 

capacidade de os indivíduos terem opções, fazerem escolhas, relativiza os fatores 

materiais e os indicadores econômicos e insiste na ampliação do horizonte social e 

cultural da vida das pessoas (RATTNER, 2003). Essa nova abordagem, a visão do 

desenvolvimento como liberdade elaborada por Sen, contrasta com outras 

perspectivas mais restritas, que o identificam com o crescimento da produção, com o 

aumento dos rendimentos, com a industrialização, com o progresso tecnológico, ou 

com a modernização social. 

Nessa perspectiva, a expansão da liberdade é vista como o principal fim e o 

principal meio do desenvolvimento, consistindo este, na eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas a exercer a sua 

condição de agente (SEN, 2000 apud LEITE, 2007). 

Segundo Marin (2005) Sen procura resgatar a moral para o discurso da 

economia e sua abordagem normativa prioriza o ser humano como um fim em si 

mesmo, destacando o papel da liberdade como um dos principais aspectos morais a 

serem observados pelos estudiosos e tecnólogos do desenvolvimento. 

Em síntese, essa abordagem do desenvolvimento, transforma o crescimento 

econômico destruidor das relações sociais, em processo de formação de capital 

social ou em “desenvolvimento como liberdade” em que, inclusive, os valores éticos 

dos empresários e governantes constituem parte relevante dos recursos produtivos, 

pois orientam para investimentos produtivos em vez de especulativos e inovações 

tecnológicas que contribuem para a inclusão social (RATTNER, 2003). 

A questão ambiental emerge como problema significativo no mundo, em 

torno dos anos 1970, expressando um conjunto de contradições entre o modelo 
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dominante de desenvolvimento econômico-industrial e a realidade sócio-ambiental. 

Em 1972 foi realizada em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano. O relatório dessa Conferência só foi publicado em 1987, 

denominado “Nosso Futuro Comum” (Relatório Bruntland, como também ficou 

conhecido), elaborado pela CNUMAD, criada pela ONU e presidida pela então 

primeira-ministra da Noruega Gro Harlem Bruntland. Esse relatório foi um marco 

para a questão ambiental, por rever uma nova perspectiva de abordar essa questão 

colocando-a como problema planetário, indissociável do processo de 

desenvolvimento econômico e social (RIGOTTO, 2008).  

Neste cenário surge a proposta de desenvolvimento sustentável, que articula 

princípios de justiça social, viabilidade econômica e prudência ecológica como metas 

a serem atingidas. Segundo Rigotto (2008), muitos são hoje os significados 

atribuídos ao termo “desenvolvimento sustentável”, sendo um conceito em 

construção na agenda social e sob forte disputa. Para Rigotto, 

 

[...] “desenvolvimento sustentável é hoje uma expressão que conforma um 
espaço de debate e disputa entre diversos conceitos. Ela abriga desde uma 
abordagem programática de viabilização de um novo modelo de 
desenvolvimento, transformando o sistema de produção e de consumo, até 
o pragmatismo de articular o ambiental e o social dentro do modelo vigente, 
fazendo disto novos nichos de mercado. Há os que usam o termo apenas 
para conferir um tom de modernidade ao seu discurso, sem compromisso 
com mudanças. Há os que o consideram como uma agenda necessária e 
politicamente viável para o contexto atual, reconhecendo nele limites ou 
não. Há ainda os que consideram o conceito contraditório por natureza, 
desacreditando da possibilidade de articular desenvolvimento com 
sustentabilidade, seja pelos limites impostos pela e para a homeostase do 
ambiente, seja pelas características da lógica do mercado e da necessidade 
de expansão permanente inerente ao capitalismo. As questões do papel do 
Estado e do mercado, e da desigualdade nas relações internacionais são 
constantemente evocadas nos debates, no contexto da expansão do 
neoliberalismo e da globalização” (RIGOTTO, 2004, p. 105). 

 

Conforme Zhoury (2005) os anos 1980 foram marcados pela emergência de 

movimentos sociais reivindicatórios de uma série de direitos – moradia, transporte, 

educação, saneamento e meio ambiente, tendo como contrapartida o Estado. No 

entanto, na década de 1990, registra-se um retraimento do Estado, dentro de uma 

opção por uma modernização conservadora e uma transferência de atribuições à 

chamada “sociedade civil”. Segundo a autora, é neste cenário que se consagra certa 

concepção de “desenvolvimento sustentável”, em que a idéia de consenso ganha 

proeminência sobre a realidade conflituosa das relações sociais. 
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Com a evolução dos estudos e a premência da questão ambiental, com o 

uso indiscriminado do conceito de desenvolvimento sustentável travestindo e 

justificando propostas de modelos os mais diversos, esse conceito tem sido alvo de 

críticas, devido às suas ambigüidades, indefinições e contradições à ênfase 

economicista e desenvolvimentista, à ausência de uma perspectiva espacial e de 

classes sociais em seu interior, a não explicitação de como conciliar preservação e 

crescimento no contexto do capitalismo (LIMA, 1999).  

Para Ribeiro (2008) os discursos hegemônicos da década de 1990, 

“desenvolvimento sustentável e globalização” parecem estar alcançando seus limites 

como slogans para o século XXI, abrindo uma nova rodada de lutas ideológicas e 

utópicas, assim como novas oportunidades de mudança. 

Rattner (2003) recomenda que para superar as contradições e conflitos de 

nossa civilização urbano-industrial não bastam modelos econômicos e leis 

ambientais mais racionais. Tornam-se necessários novos padrões de conduta, 

normas e valores politicamente construídos e consensuados, tendo por base e 

suporte a reestruturação interdisciplinar da produção e da aplicação de 

conhecimentos científicos. 

Porto (2003) afirma que, em condições de intensos investimentos 

econômicos e tecnológicos, somados aos conflitos distributivos que concentram 

renda e poder, e, ao mesmo tempo em que inovações tecnológicas e processos de 

produção geram trabalho, riquezas e conforto, novos perigos podem ser 

incorporados aos territórios e afetar certos grupos populacionais em distintas 

escalas espaciais e temporais. Conforme o autor, reverter tal tendência encontra-se 

na base dos movimentos sociais e ecológicos mais importantes das últimas décadas 

e do próprio conceito de sustentabilidade. 

4.4.2 A Sustentabilidade  

A concepção hegemônica de desenvolvimento sustentável, tratada no tópico 

anterior, concebe o meio ambiente como uma realidade objetiva, instância separada 

e externa às dinâmicas sociais e políticas da sociedade (ZHOURI et al., 2005). Os 

conflitos ambientais, as necessidades das populações locais, os impactos sobre a 

saúde são colocados como variáveis ambientais passíveis de resolução e tratados 

como “externalidades” do processo produtivo. Os problemas advindos dos 
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processos de desenvolvimento e relacionados com as “variáveis” seriam resolvidos 

através de medidas mitigadoras e o uso da técnica e da ciência  

O termo desenvolvimento sustentável veio para “abrandar” a voracidade do 

mercado em busca do progresso material, uma vez que, estavam sendo 

consideradas as necessidades das gerações futuras conforme está descrito no 

Relatório Bruntland. O conceito de sustentabilidade foi cunhado neste Relatório em 

1987. Nessa proposta, foram listadas metas e estratégias para os principais 

obstáculos ao desenvolvimento, desde o nível local, regional, nacional e até 

internacional (RATTNER, 2009). Conforme Rattner, os nefastos resultados dos 

processos de desenvolvimento econômico demonstram claramente a 

insustentabilidade desse modelo, sendo necessária a adoção de novas 

nomenclaturas e formas de tratar essa questão.  

Conforme Acselrad (1997) o discurso sobre sustentabilidade nasceu no seio 

da tecnoburocracia do desenvolvimento capitalista. Ele foi emergindo através da 

caracterização de problemas globais que afetariam a biosfera e também da pressão 

do movimento ambientalista. Na lógica da própria tecnoburocracia haveria o 

reconhecimento de que o desenvolvimento capitalista estaria ameaçado porque as 

suas bases materiais de reprodução estariam sendo comprometidas. 

Nos debates existentes sobre sustentabilidade, a idéia de uma conciliação 

entre os “interesses” econômicos, ecológicos e sociais são prementes. Prevalece a 

crença de que os conflitos que surgem possam ser resolvidos por meio da “gestão” 

do diálogo entre os atores, com a finalidade de se alcançar um “consenso” 

atendendo à premissa da “participação” conforme orientam as agências de fomento. 

Os efeitos não sustentáveis do desenvolvimento são percebidos como solucionáveis 

por meio da utilização de novas tecnologias e de um planejamento racional 

(ZHOURI et al., 2005). 

Esse debate vem favorecendo diversos eixos de reflexão que apontam para 

diferentes modos de elaborar coletivamente mudanças técnicas e sociais 

significativas. Entre os vários valores de referência colocados para discussão, estão 

os novos conceitos de eficiência capazes de assegurar durabilidade para os meios 

materiais necessários para o desenvolvimento econômico e social; princípios de 

eqüidade; novos padrões de consumo e produção; a consideração do papel do 

saber local acumulado para a auto-suficiência das comunidades e, 
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fundamentalmente, princípios éticos ligados à preservação da vida no planeta 

(ACSELRAD, 1997). De acordo com Acselrad:  

 

[...] O esforço teórico que temos ainda que fazer é, neste contexto, o de 
tentar  trazer essa discussão de sustentabilidade para o campo das 
relações sociais. Evidentemente, não tem sentido falar de natureza sem 
sociedade. A sociedade só existe em relação com a natureza, nas 
diferentes acepções que a esta palavra possam ser atribuídas. A 
sustentabilidade remete a relações entre a sociedade e a base material de 
sua reprodução. Portanto, não se trata de uma sustentabilidade dos 
recursos e do meio ambiente, mas sim das formas sociais de apropriação e 
uso desses recursos e deste ambiente. Pensar dessa maneira implica 
certamente em se debruçar sobre a luta social, posto que torna-se visível a 
vigência de uma luta entre diferentes modos de apropriação e uso da base 
material das sociedades (ACSELRAD, 1997, p.2). 

 

Leff (2003) nos convida a refletir sobre a crise ambiental como sintoma dos 

limites da racionalidade científica e instrumental e a emergência da complexidade 

ambiental como forma de reparar os efeitos provocados pelo fracionamento do corpo 

das ciências. Reconhece que a complexidade do mundo exige a necessidade de 

construir um pensamento holístico reintegrador das partes fragmentadas do 

conhecimento para a retotalização de um mundo globalizado. 

Para Leff (2003) somente um princípio chegou a ser tão universal como a 

idéia de Deus: o mercado. 

 

O conceito de mercado (da mão invisível que governa os intercâmbios 
mercantis) generalizou-se, construindo um mundo a sua imagem e 
semelhança. O mercado move e constrói um mundo globalizado e ao 
mesmo tempo se inserta em nossa epiderme, em cada poro de nossas 
sensibilidades , de nossa razão e de nossos sentidos. O homo economicus 
substitui o homo sapiens nessa fase de evolução do capitalismo em direção 
do fim da história. O ser economizado já não precisa pensar para existir. 
Basta reconhecer-se nos ditados da lei suprema do mercado (LEFF, 2003, 
p.42). 

 

 

Segundo Leff (2003) a sustentabilidade é a marca da proibição na ordem 

econômica uma vez que o processo de economização do mundo implicou não 

somente no esquecimento do ser pelo privilégio do ente, desterrando a natureza e a 

cultura da produção, dando lugar a um desenvolvimento das forças produtivas 

fundadas no domínio da ciência e da tecnologia. O autor propõe que seja 

reconhecida a necessidade de internalizar as condições de sustentabilidade do 

processo econômico, já que este projeto chega aos seus limites com a crise 

ambiental. Diz que a sustentabilidade implica alcançar um equilíbrio entre a 
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tendência para a morte entrópica do planeta, gerada pela racionalidade do 

crescimento econômico, e, a construção de uma produtividade baseada no processo 

fotossintético, na organização da vida e na criatividade humana. 

Atualmente, o avanço rumo a uma sociedade sustentável é permeado de 

obstáculos, na medida em que existe uma restrita consciência na sociedade a 

respeito das implicações do modelo de desenvolvimento em curso. Rattner (2009) 

afirma que o modelo presente de desenvolvimento do mundo não é sustentável, pois 

as mudanças do clima, perda de diversidade ecológica e cultural, pobreza e 

desigualdade tendem a aumentar a vulnerabilidade da vida humana e dos 

ecossistemas planetários. Considera que o conceito de sustentabilidade não pode 

ser reduzido ao “esverdeamento” ao ecologicamente correto e, tampouco ao 

economicamente viável (para quem?). Há uma dimensão social e ética que deve ser 

priorizada, assegurando os direitos humanos e a justiça social para todos. 

Rattner (2009) considera que para a construção de uma sociedade 

sustentável torna-se necessário um trabalho de ressignificação da riqueza e do 

progresso no sentido de que sejam criadas possibilidades para um viver coletivo 

mais solidário numa sociedade integrada e integrante de um meio ambiente 

saudável. Uma sociedade que se estruture e se organize produzindo e reproduzindo 

suas riquezas materiais e valores espirituais e sua população, de acordo com um 

novo paradigma a ser construído coletivamente, qual seja, aquele da 

sustentabilidade. 

 

4.4.3 A Justiça Ambiental  

A discussão sobre saúde, ambiente e a sustentabilidade dos processos 

produtivos interessa sobremaneira ao campo da saúde coletiva, uma vez que, os 

processos de desenvolvimento marcados por desigualdades econômicas e sociais 

encontram-se por trás de diversos problemas de saúde pública de um país ou 

região, afetando territórios e grupos populacionais específicos, determinando ou 

condicionando a forma como tais pessoas adoecem e morrem (PORTO; MARTINEZ-

ALIER, 2007). 

Nessa perspectiva, o movimento pela justiça ambiental vem ao encontro da 

confluência das necessidades impostas pela voracidade do modelo de 
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desenvolvimento, sua inserção nos territórios e a forma como se relaciona com as 

populações locais. 

O Movimento de Justiça Ambiental constituiu-se nos EUA nos anos de 1980, 

a partir de uma articulação criativa entre lutas de caráter social, territorial, ambiental 

e de direitos civis. A constituição desse movimento se afirmou, porém, com a 

experiência concreta de luta desenvolvida em Afton, no condado de Warren, na 

Carolina do Norte, em 1982.  A partir de lutas de base contra iniqüidades ambientais 

em nível local, similares à de Afton, o Movimento elevou a “justiça ambiental” à 

condição de questão central na luta pelos direitos civis (ACSELRAD et al., 2009). 

A luta nos Estados Unidos pela justiça ambiental é um movimento social 

organizado contra casos locais de “racismo ambiental”, possuindo fortes vínculos 

com o movimento dos direitos civis de Martin Luther King dos anos 1960. Muitos 

projetos sociais nas áreas centrais das cidades e áreas industriais em várias partes 

do país têm chamado a atenção a respeito da contaminação do ar, da pintura com 

chumbo, dos centros de transferência do lixo municipal, dos dejetos tóxicos e outros 

perigos ambientais que se concentram em bairros pobres ou habitados por minorias 

raciais (MARTÍNEZ-ALIER, 2007). Durante certo tempo, a justiça ambiental como 

um movimento organizado permaneceu limitado ao seu país de origem. 

Conforme Porto (2005), no Brasil e na América Latina o movimento pela 

justiça ambiental é relativamente recente, e possui como importante marco a criação 

da Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA). A rede foi criada logo após a 

realização do Colóquio Internacional sobre Justiça, Trabalho e Cidadania19, 

realizado em Niterói entre 24 a 27 de setembro de 2001, organizado por uma 

iniciativa conjunta de várias entidades tais como ONGs, Universidades e Sindicatos.  

O documento final produzido pelo colóquio define o conceito de injustiça 

ambiental como “o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista 

econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 

desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, 

aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas 

e vulneráveis”. Já o conceito de justiça ambiental é entendido por um conjunto de 

princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial, 

                                                 

19
 O colóquio reuniu cerca de 120 pessoas, incluindo convidados dos EUA, Chile, Uruguai, e seu principal 

resultado pode ser visualizado no Manifesto de Lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, disponível 

em www.justicaambiental.org.br (PORTO, 2005). 

http://www.justicaambiental.org.br/
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de classe ou de gênero, “suporte uma parcela desproporcional das conseqüências 

ambientais negativas de operações econômicas, decisões de políticas e de 

programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais 

políticas” (PORTO, 2005). 

Compreendemos que esse enfoque da justiça ambiental permeia a 

discussão em torno da saúde no que se refere à interface entre trabalho e ambiente. 

A saúde depende da qualidade de vida e as medidas preventivas e de promoção da 

saúde são necessárias para transformar os fatores da vida cotidiana que colocam as 

coletividades em situação de iniqüidade e vulnerabilidade. A noção de justiça 

ambiental expressa por Acselrad, Melo e Bezerra (2009) pode fazer um diálogo com 

a discussão sobre sustentabilidade apontando caminhos para a sua construção. 

 

A noção de justiça ambiental implica, pois, o direito a um meio ambiente 
seguro, sadio e produtivo para todos, onde o “meio ambiente” é considerado 
em sua totalidade, incluindo suas dimensões ecológicas, físicas 
construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas. Refere-se, assim, às 
condições em que tal direito pode ser livremente exercido, preservando, 
respeitando e realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, 
a dignidade e a autonomia das comunidades. A noção de justiça ambiental 
afirma, por outro lado, o direito de todo trabalhador a um meio ambiente de 
trabalho sadio e seguro, sem que ele seja forçado a escolher entre uma vida 
sob risco e o desemprego. Afirma também o direito dos moradores de 
estarem livres, em suas casas, dos perigos ambientais provenientes das 
ações físico-químicas das atividades produtivas (ACSELRAD; MELO; 
BEZERRA, 2009, p. 16-17). 

 

4.4.4 A Promoção da Saúde e o Modo de Vida 

4.4.4.1 Promoção da Saúde: construção do conceito, antecedentes históricos 

A promoção da saúde é um campo teórico-prático-político que em sua 

composição com os conceitos e as posições do Movimento da Reforma Sanitária no 

Brasil delineia-se como uma política que deve percorrer o conjunto das ações e 

projetos em saúde, apresentando-se em todos os níveis de complexidade da gestão 

e da atenção do sistema de saúde (CAMPOS et al., 2004). 

Como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, como um modo 

de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no 

sistema de saúde brasileiro, a promoção da saúde, contribui na construção de ações 

que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde. Desde que surgiu 

como importante alternativa teórica e prática para o enfrentamento global da ampla 
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gama de problemas que afetam a saúde das populações humanas, a promoção da 

saúde tem sido implementada em diversos contextos, com distintas concepções de 

forma mais ou menos abrangente. 

O termo Promoção da Saúde foi usado inicialmente por Winslow, em 1920, 

quando afirmou que, 

 

[...] a saúde pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida 
e desenvolver a saúde física, mental e a eficiência, através de esforços 
organizados da comunidade para o saneamento do meio ambiente, o 
controle das infecções na comunidade, a organização dos serviços médicos 
e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de 
doenças, e o aperfeiçoamento da máquina social que irá assegurar a cada 
indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à 
manutenção da saúde. 
A promoção da saúde é um esforço da comunidade organizada para 
alcançar políticas que melhorem as condições de saúde da população e os 
programas educativos para que o indivíduo melhore sua saúde pessoal, 
assim como para o desenvolvimento de uma „maquinaria social‟ que 
assegure a todos os níveis de vida adequados para a manutenção e o 
melhoramento da saúde (WINSLOW, 1920, p. 23 apud BUSS, 2003, p. 17).  

 
Henry Sigerist, busca reordenar o sentido da medicina na sociedade em 

quatro funções: promoção da saúde; prevenção de enfermidades; cura e reabilitação 

(RESTREPO apud ANDRADE; BARRETO, 2002). Conforme os autores, Sigerist 

utilizou o termo Promoção da Saúde para denominar as ações embasadas em 

educação sanitária e ações do Estado para a melhoria das condições de vida. 

Conforme Ferreira e Buss (2002), o que caracteriza a promoção da saúde 

modernamente, é a constatação do papel protagônico dos determinantes gerais 

sobre as condições de saúde. Sustentam-se eles na constatação de que a saúde é 

um produto de amplos fatores relacionados à qualidade de vida, um padrão 

adequado de alimentação e nutrição, de habitação e saneamento, condições 

adequadas de trabalho e renda, oportunidades de educação ao longo da vida, 

ambiente físico limpo, apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida 

responsável e um espectro adequado de cuidados de saúde. 

Dessa forma, a promoção da saúde demanda uma ação coordenada entre 

os diferentes setores sociais, as ações do Estado em suas políticas intersetoriais, da 

sociedade civil e do sistema de saúde propriamente dito (ANDRADE; BARRETO, 

2002). 

De acordo com Ferraz (2008 apud TEIXEIRA, 2009), o Canadá, influenciado 

pelas produções científicas no campo da saúde e pelo desenvolvimento da medicina 
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social na Inglaterra, já nas primeiras décadas do século XX, implementou no seu 

sistema de saúde o princípio da universalização da assistência médica, com a 

valorização das ações de prevenção e promoção da saúde. 

Na década de 1970 o então ministro da saúde do Canadá, o eminente 

epidemiólogo Marc Lalonde, publicou o Relatório Lalonde, “após analisar a evolução 

dos indicadores de mortalidade infantil e da esperança de vida, e constatar que a 

diferença persistente entre esses indicadores não era devida somente à ampliação 

de cuidados médicos, mas que estava associada à inserção social dos indivíduos” 

(TEIXEIRA, 2009, p.4). O movimento canadense desenvolvido a partir da publicação 

do Relatório Lalonde - Uma Nova Perspectiva na Saúde dos Canadenses (1974) 

trouxe importantes contribuições para a saúde pública mundial. No relatório, Lalonde  

questiona o investimento excessivo no sistema de saúde voltado aos cuidados 

médicos, no tratamento das enfermidades, em detrimento da prevenção, além de 

identificar como razões para as primeiras causas de mortalidade bases relacionadas 

a três conceitos: biologia humana, meio ambiente e estilo de vida (FERRAZ, 2008 

apud TEIXEIRA, 2009). 

O Relatório Lalonde foi considerado um avanço por ter incorporado nos seus 

pressupostos a importância da adoção de políticas de saúde, que contivessem 

ações intersetoriais para além do sistema de cuidados médicos (FERRAZ, 2008 

apud TEIXEIRA, 2009). Estabeleceu as bases para importantes movimentos de 

convergência na conformação de um novo paradigma formalizado na Conferência 

de Alma-Ata (1978) com a proposta de Saúde Para Todos no Ano 2000 e a 

estratégia de Atenção Primária de Saúde. Com a Declaração de Alma-Ata é possível 

demonstrar como a mesma foi suficientemente clara ao indicar que a conquista do 

mais alto grau de saúde exige a intervenção de muitos outros setores sociais e 

econômicos, além do setor saúde e a promoção e proteção da saúde da população 

é indispensável para o desenvolvimento econômico e social sustentado e contribui 

para melhorar a qualidade de vida e alcançar a paz mundial (DECLARAÇÃO DE 

ALMA-ATA, 1978). 

Nesse mesmo período, na América Latina, essa observação já vinha sendo 

amplamente disseminada, em especial na área acadêmica, através dos trabalhos de 

Juan Cesar Garcia, Cristina Laurell, Jaime Breilh, Cecilia Donangelo e Sergio 

Arouca, entre vários outros, que no desenvolvimento do ensino da medicina 

preventiva e social introduziram importante evidência, resultante da expansão da 
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pesquisa no campo das ciências sociais aplicadas à saúde. Obviamente, a reação 

do que na época era visto como o Terceiro Mundo não alcançou maior repercussão 

na evolução das práticas discutidas nos países centrais. No Sul, destacavam-se as 

causas sociais e, no Norte, discutiam-se possíveis abordagens individuais, sem que 

qualquer interação se viabilizasse entre os principais atores da época (BRASIL, 

2002). 

As Conferências Internacionais para a Promoção da Saúde desempenharam 

um papel central no desenvolvimento do conceito e das idéias da promoção da 

saúde em todo o mundo e descrevemos uma síntese dos postulados das principais 

conferências. 

A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi realizada em 

Otawa, Canadá, em novembro de 1986, em colaboração com a Organização 

Mundial da Saúde e a Associação Canadense de Saúde Pública e teve como 

principal produto a Carta de Otawa (BRASIL, 2002). A Carta de Otawa define 

promoção da saúde como o “processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo” (BRASIL, 2002, p. 19). Nessa Conferência a saúde é 

conceituada, não como o objetivo, mas sim como a fonte de riqueza da vida 

cotidiana. As condições e requisitos para a saúde são: a paz, a educação, a 

moradia, a alimentação, a renda, o ecossistema estável, a justiça social e a 

equidade. As estratégias-chave para promover a saúde incluem o estabelecimento 

de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis, fortalecimento de 

ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pessoais e a reorientação 

dos serviços (ANDRADE; BARRETO, 2002). 

A II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi realizada em 

Adelaide, Austrália em 1988 (Declaração de Adelaide, 1988) e elegeu como seu 

tema central as políticas públicas saudáveis “que se caracterizam pelo interesse e 

preocupação explícitos de todas as áreas das políticas públicas em relação à saúde 

e a equidade e pelos compromissos com o impacto de tais políticas sobre a saúde 

da população” (BRASIL, 2005, p. 35). A II Carta Mundial de Promoção da Saúde 

indicou quatro áreas para atuação imediata: saúde das mulheres, acesso à 

alimentação e a nutrientes saudáveis, redução do consumo de tabaco e álcool e a 

criação de ambientes saudáveis. 
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A III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em 

Sundsval – Suécia, em 1991, foi a primeira a focar a interdependência entre saúde e 

ambiente em todos os seus aspectos (BUSS, 2009). Ocorreu um ano antes da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, 

tendo sido realizada num contexto de intensos debates sobre a questão ambiental e 

podendo ser considerada uma espécie de pré- Rio-92, colocando a discussão 

ambiental na agenda da saúde, abordando a interdependência entre os dois fatores 

(ANDRADE; BARRETO, 2002). 

A IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em 

Jacarta, Indonésia, foi a primeira a realizar-se em um país em desenvolvimento. 

Atualiza a discussão sobre um dos campos de ação definidos em Otawa: o reforço 

da ação comunitária e reafirma vínculos entre saúde e desenvolvimento, e, 

sobretudo a contribuição da saúde para o desenvolvimento (BUSS, 2009). A 

Declaração de Jacarta estabeleceu cinco prioridades para a promoção da saúde do 

século XXI: promoção da responsabilidade social da saúde; aumento da capacidade 

da comunidade e do “empoderamento” dos indivíduos; expansão e consolidação das 

alianças para a saúde; incremento das pesquisas voltadas para o desenvolvimento 

da saúde e o compromisso de que seja assegurada uma infra-estrutura para a 

promoção da saúde (ANDRADE; BARRETO, 2002). 

No debate sobre promoção da saúde um especial destaque deve ser dado 

ao tema das políticas públicas saudáveis, da governabilidade, da gestão social 

integrada, da intersetorialidade, das estratégias dos municípios saudáveis e do 

desenvolvimento local. Conforme entendimento de Buss (2000), estes são 

mecanismos operacionais concretos para a implementação da estratégia da 

promoção da saúde, com ênfase particular no contexto do nível local. 

Os documentos oriundos das primeiras conferências são de uma riqueza 

inestimável porque, além de trazerem as linhas mestras, diretrizes e proposições no 

campo das políticas públicas e ações para o alcance dos objetivos da promoção da 

saúde, contêm ainda os pressupostos teóricos subjacentes a esses aspectos.  

Segundo Teixeira (2009, p.10)  

 

A concepção de promoção da saúde desenvolvida nas várias Conferências 
avança na ampliação do conceito de saúde, entende o ambiente em seus 
diferentes aspectos, reconhecendo a sua forte relação com a saúde, e 
estabelece campos de ação imprescindíveis para alcançar os seus 
propósitos, enfatizando, todavia, que a saúde deve ser prioridade e um pré-
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requisito para o desenvolvimento industrial e agropecuário. Numa visão 
desenvolvimentista, valoriza a saúde também em função do aumento da 
produtividade dos indivíduos, que trará um maior desenvolvimento 
econômico, e apesar de considerar que o modelo atual de desenvolvimento 
está em crise, acredita na possibilidade de coexistência de desenvolvimento 
econômico, preservação dos limitados recursos naturais, que assegurará 
qualidade de vida, consubstanciada na proposta de desenvolvimento 
sustentável. 

 

Com base em uma análise crítica dos pressupostos das Conferências, 

Teixeira (2009, p.15), impele-nos a refletir ao fazer o seguinte questionamento:  

 
“Como implementar políticas públicas saudáveis, criar ambientes favoráveis 
à saúde, implementar um modelo de desenvolvimento sustentável, na lógica 
de produção do sistema capitalista, fundamentada na industrialização, que 
pressupõe concentração de renda, aumentando as desigualdades sociais e 
de acesso a bens e serviços, e que para atingir metas exorbitantes de lucro, 
os trabalhadores pagam o custo da exploração e são submetidos além de 
outros aspectos a precárias condições de trabalho”? 

 

4.4.4.2 A Política Nacional de Promoção da Saúde 

A publicação da Política Nacional da Promoção da Saúde, doravante PNPS, 

tem como propósito provocar a mudança no modo de organizar, planejar realizar, 

analisar e avaliar o trabalho em saúde. Dessa forma, a elaboração da PNPS é 

oportuna posto que seu processo de construção e de implantação/implementação 

nas várias esferas de gestão do SUS e na interação entre o setor sanitário e os 

demais setores das políticas públicas e da sociedade estimula a mudança no modo 

de organizar, planejar, realizar, analisar e avaliar o trabalho em saúde (BRASIL, 

2006). 

A PNPS objetiva promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e 

riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de 

viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 

bens e serviços essenciais. 

O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agenda de 

Compromisso pela Saúde que agrega três eixos: O Pacto em Defesa do SUS, O 

Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. Destaca-se aqui o Pacto em Defesa 

da Vida, que constitui um conjunto de compromissos sanitários que deverão se 

tornar prioridades inequívocas dos três entes federativos, com definição das 

responsabilidades de cada um (BRASIL, 2006). 
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Entre as macroprioridades do Pacto em Defesa da Vida, possui especial 

relevância o aprimoramento do acesso e da qualidade dos serviços prestados no 

SUS, com a ênfase no fortalecimento e na qualificação estratégica da Saúde da 

Família; a promoção, informação e educação em saúde com ênfase na promoção de 

atividade física, na promoção de hábitos saudáveis de alimentação e vida, controle 

do tabagismo; controle do uso abusivo de bebida alcoólica; cuidados especiais 

voltados ao processo de envelhecimento. O Pacto aborda as questões da promoção 

da saúde no sentido restrito, em detrimento de uma abordagem mais ampla em que 

se considere o diálogo com a vigilância em saúde. 

A PNPS foi publicada através da Portaria nº 687 MS/GM de 30 de março de 

2006 e consiste em propor uma política transversal, integrada e intersetorial, que 

faça dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os outros setores do Governo, os 

setores privados e não-governamentais e a sociedade, compondo redes de 

compromisso e co-responsabilidade quanto à qualidade de vida da população em 

que todos sejam partícipes no cuidado com a saúde (BRASIL, 2006). 

A PNPS propõe como ações prioritárias a Alimentação Saudável; Prática 

Corporal/Atividade Física; Prevenção e Controle do Tabagismo; Redução da 

morbimortalidade em decorrência do uso abusivo do álcool e outras drogas; 

Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; Prevenção da violência e 

estímulo à cultura de paz e Promoção do desenvolvimento Sustentável. 

As discussões em torno da promoção da saúde e sua influência na 

construção de agendas internacionais propostas pela ONU e OMS, vêm emergindo 

nos últimos anos, propondo a superação dos paradigmas vigentes no campo da 

saúde, influenciando, de certa forma, a construção da política.  

Porto (2007) propõe uma interação mais orgânica do movimento da 

promoção da saúde com os movimentos e redes sociais e intelectuais que, através 

da discussão ambiental, relacionam o local e o global e pensam holisticamente os 

processos de desenvolvimento. Conforme o autor,  

 
“sem a base intelectual desses novos campos e a concretude desses 
conflitos e redes, os discursos sobre a criação de ambientes saudáveis, da 
intersetorialidade e da participação comunitária podem cair numa espécie 
de vazio intelectual e político, ainda que carregado de palavras 
aparentemente bonitas e difíceis” (PORTO, 2007, p. 510). 
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4.4.4.3 O Modo de Vida  

 

Cada sociedade, em cada momento histórico, tem um modo de vida 

correspondente, que diz respeito a expressão das características do meio natural, do 

grau de desenvolvimento de suas forças produtivas, de sua organização econômica 

e política, de sua forma de relacionar-se com o meio ambiente, de sua cultura, sua 

história e de outros processos gerais que configuram sua identidade como formação 

social (FERREIRA; BUSS, 2002). 

Segundo Almeida-Filho (2004), a expressão "modo de vida" foi empregada 

por Marx e Engels como elemento básico de análise das formações sociais pré-

capitalistas, buscando particularmente situar a natureza não somente material e 

física da reprodução social. Em uma definição já bastante clara e elaborada, foi 

referida pela primeira vez na seção de abertura de seu livro A ideologia alemã, da 

seguinte forma:  

 
[...] O modo pelo qual os homens produzem seus meios de subsistência 
depende, antes de tudo, da natureza dos meios que eles encontram e têm 
de reproduzir. Este modo de produção não deve ser considerado, 
simplesmente, como a reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-
se, antes, de uma forma definida de atividade destes indivíduos, uma forma 
definida de expressarem suas vidas, um definido modo de vida deles. Assim 
como os indivíduos expressam suas vidas, assim eles são (MARX; 
ENGELS, 1977 apud ALMEIDA-FILHO, 2004, p.875). 

 

O aprofundamento do conceito de modo de vida, às vezes referido como 

“condições naturais de existência ou “modo objetivo de existência” é encontrado na 

obra de Marx, denotando uma antecipação, de modo surpreendente, ao conceito 

antropológico de cultura (ALMEIDA-FILHO, 2004). 

Borsoi (2005) nos fala da obra de Gramsci Americanismo e Fordismo, na 

qual o autor mostra como o processo de modernização da produção industrial norte-

americana, sob a égide do taylorismo e fordismo, buscava implementar um processo 

de “reeducação”, inclusive moral, dos trabalhadores para que se transformassem em 

operários controlados pelas lógicas de produção, tentando destruir, assim, uma ética 

de vida e trabalho baseada mais na liberdade do gesto e do controle do tempo por 

parte do trabalhador (BORSOI, 2005, p.27). 

Conforme Borsoi (2005), na obra citada, a partir da análise de uma 

determinada realidade e sem oferecer qualquer definição precisa, Gramsci fornece 
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um conjunto importante de elementos para uma compreensão teórica do que pode 

ser tomado como modo de vida o que podemos compreender que: 

 
[...] “modo de vida” como uma categoria que aborda condições de vida, 
considera a vivência dos trabalhadores no sentido de como conduzem suas 
vidas – individual e socialmente, dentro e fora do trabalho -, usufruem 
aparatos econômicos e culturais visando atender a necessidades do corpo e 
da fantasia, buscam formas de adaptação e resistência às condições 
materiais de vida, aderem a determinado conjunto de normas e valores que 
justifiquem intrinsecamente as próprias ações, enfim, constroem sentido 
para a própria vida (BORSOI, 2005, p. 31). 

 

Esse sentido citado por Borsoi (2005), inspirado por Gramsci se aproxima do 

objeto de estudo aqui proposto uma vez que, é a partir do enfrentamento das 

transformações que ocorrem nos territórios e acometem suas vidas, que as pessoas 

de Bolso constroem- reconstroem o seu modo de vida. Tentam se inteirar dos 

mecanismos necessários para tornarem-se sujeitos dos seus próprios destinos, 

buscando caminhos, abrindo portas, procurando desvelar os intrincados caminhos 

da participação nesse processo. 

4.5 Os desafios da participação: a sociedade civil e a construção da política de 

saúde no Brasil 

A desigualdade nas relações comerciais e políticas, no espaço político-

institucional que tendem a excluir a participação e os interesses dos afetados pelas 

decisões (PORTO, 2005) discutidas pelos autores nesse trabalho, tornando as 

comunidades invisíveis enquanto sujeitos sociais e atores políticos dotados de 

desejos e direitos (ZHOURI; OLIVEIRA, 2007), suscitam reações por parte dos 

movimentos sociais e das mobilizações locais, impulsionando o setor saúde a 

compreender a necessidade de qualificar e ampliar os canais de participação.  

Dessa forma faremos uma rápida contextualização do sistema de saúde no 

Brasil, delineando os caminhos da participação e a forma como as comunidades 

buscam esse canal de atuação. 

A concepção do SUS origina-se do movimento da Reforma Sanitária, que 

foi compreendido como um processo na construção de uma política de saúde que 

enfatiza a necessidade dentre outras, de desenvolver um maior compromisso do 

setor saúde com a melhoria das condições de vida da população. Esse processo de 
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construção vem sendo realizado por uma longa caminhada, de lutas, de conquista 

de direitos em vários setores sociais, sejam da saúde ou afins. 

O SUS é reconhecido como modelo pela comunidade sanitária 

internacional, sendo considerado abrangente, flexível e socialmente comprometido. 

Porém, apesar do reconhecimento internacional e dos avanços institucionais e 

democráticos, as condições sanitárias e as instituições de saúde no Brasil, 

continuam em crise. A contradição se dá por ser o SUS um exemplo de 

democratização do Estado, que garante o acesso igualitário aos serviços de saúde e 

pela enorme dificuldade na sua implementação e na garantia desse direito. Um 

aspecto relevante a ser considerado, refere-se à ênfase da dimensão política na 

condução da saúde pública, sobre os aspectos técnicos do planejamento e 

operacional dos serviços de saúde, bem como, a sua adequação às reais 

necessidades da população. A um volume e exigência de qualidade das demandas 

sociais e à inoperância dos serviços de saúde, ante a fragilidade dos paradigmas 

administrativos em uso nessas organizações.  

O Brasil ao optar por um sistema de saúde público e universal o fez em um 

momento que havia, em caráter mundial, uma reversão nos rumos e orientações 

políticas e econômicas, trazendo à tona as orientações liberais que questionou o 

papel do Estado proporcionando o seu retraimento. Castro (2006, p.151) relata a 

dificuldade da consolidação do SUS como resultante do momento da sua criação.  

 
[...] quando o Estado está sendo “convidado” a recuar ou se retirar, o Brasil 
cria um sistema que depende basicamente de um Estado forte e atuante e 
as dificuldades econômicas, as opções e orientações político-ideológicas 
que contornavam o momento de criação do SUS foram fatores que 
obstaculizaram sua consolidação. Nas outras esferas da atividade 
econômica, o país não ficou imune ao chamamento vindo das odes liberais, 
o que pode ser constatado pela onda de privatizações ocorridas no país 
nesta época. A saúde, mesmo considerando a força e pressão da 
sociedade organizada, também não poderia ser poupada, 
independentemente do discurso estatizante e universalizante que ocorria 
em suas esferas. [...] A conseqüência daí advinda é a existência de um 
sistema real que difere daquele imaginado e desenhado na Constituição. 
Um sistema que sofre a pressão da conjuntura econômica e política que 
defende a retração do Estado e, portanto, uma reorientação na alocação 
dos recursos públicos.  

 
   

Há que se levar em conta a complexidade do contexto de inserção do SUS, 

em um país com uma dimensão geográfica de 8,5 milhões de Km2, com um intenso 

processo de urbanização, onde existe uma relação paradoxal entre as unidades 
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federadas, com a coexistência entre autonomia federativa e práticas políticas 

centralizadoras e paternalistas. Com uma estrutura econômico-social heterogênea e 

a convivência, na área da saúde, de doenças típicas do subdesenvolvimento, com 

demandas crescentes por serviços de ponta, como transplante de órgãos dentre 

outros. Com um modelo de desenvolvimento econômico voltado para suprir as 

necessidades do mercado e do capital em detrimento do bem estar da população, 

principalmente os mais pobres e que necessitam de uma maior proteção social. 

O Brasil é um país em que o arranjo federativo apresenta muitas 

singularidades. No campo tributário tem um sistema anacrônico e concentrador de 

tributos nos níveis federal e estadual. Os municípios, principalmente os de pequeno 

e médio porte, ficam praticamente dependentes das transferências governamentais. 

Diante disso, como ficam os municípios e quais os desafios que terão que 

ser assumidos? Essas questões aumentam a demanda por capacidade gerencial, 

onde novos paradigmas, novos conceitos e novas práticas de gestão terão que ser 

consideradas. A gestão pública passa a ser um instrumento de ação política para a 

construção de uma sociedade mais eqüitativa e democrática sendo a qualificação do 

processo de gestão um elemento primordial para aumentar o rendimento e a 

efetividade da administração pública, de forma a conseguir implementar políticas 

que impactem positivamente o perfil de saúde e a qualidade de vida das populações.  

O objetivo primordial de um sistema local de saúde é provocar impacto sobre 

os níveis de saúde de uma população ou de um município, impacto este que 

impulsione mudanças no estado de saúde geral, alterando para melhor, os níveis de 

mortalidade, morbidade ou incapacidade. O setor saúde isoladamente, não tem 

condições de melhorar a qualidade de vida da população e a proposta de ações 

conjuntas intersetoriais ainda é incipiente e com pouca resolutividade, por 

comprometer estruturas sociais com poucas possibilidades de mudança, pelo menos 

em curto prazo. Aperfeiçoar o modelo de gestão é uma condição que auxilia o 

sistema local de saúde a superar as dificuldades, a continuar avançando na busca 

de construir uma vida melhor para todos. 

Dessa forma, o papel da política de saúde no âmbito local careceria de uma 

maior autonomia que é dificultada também pelos entraves oriundos das questões de 

financiamento. O gestor municipal se coloca diante das possibilidades de 

atrelamento a uma política de saúde, centralizadora e verticalizada pela necessidade 

do aporte de recursos federais e/ou abre as portas do seu território para os 
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processos desenvolvimentistas, que impactam o modo de vida e repercutem na 

saúde.  

Nessa perspectiva, a busca de soluções para as dificuldades que se 

apresentam para a consolidação do SUS passa pelas comunidades, suas práticas 

democráticas e o estágio de cidadania em que se encontram. No Ceará, as práticas 

democráticas institucionalizadas, ainda não são suficientes para contribuir com 

espontaneidade para que isso aconteça, permitindo uma abertura para a entrada em 

cena de atores sociais importantes como as pastorais sociais, os movimentos sociais 

e outras formas de organização da sociedade. Encontro essa situação no campo 

empírico que se desenvolve o nosso estudo e vejo a necessidade de uma 

ancoragem teórica para a compreensão desse processo. 

4.5.1 Sociedade Civil, Movimentos Sociais e o Controle Social da Saúde 

4.5.1.1 Tentativa de compreender o termo sociedade civil  

Nessa reflexão, não pretendo discutir as nuances referentes às 

interpretações dos autores sobre o conceito de sociedade civil, um sistema 

conceitual tão complexo. Procuro então compreender a trajetória desse debate, que 

acompanha a história desde o mundo clássico e medieval. Ressurge, após longa 

maturação, colado à progressiva afirmação do pensamento liberal, chegando ao 

século XIX, passando pelo Iluminismo, infiltrando-se com destaque nas formulações 

de Hegel e Marx, sendo no século XX revisitado por Gramsci (NOGUEIRA, 2003). 

No século XXI os autores com as concepções mais modernas discutem sobre o 

tema, trazendo ao centro do debate as manifestações sociais, plurais e condizentes 

com a conquista de espaços da prática social. 

Segundo Bobbio (2002), foi Gramsci o primeiro escritor marxista que, em 

sua análise de sociedade, serve-se do conceito de sociedade civil, com uma 

referência textual a Hegel. O mesmo autor afirma que este conceito, ao contrário do 

conceito de Estado, que tem atrás de si uma longa tradição, deriva de Hegel e 

reaparece, em particular, na linguagem marxiana da sociedade, sendo Gramsci, 

porém, que introduz uma profunda inovação. Essa inovação diz respeito à sua 

natureza quando ele diz que: 
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[...] a sociedade civil não pertence ao momento de estrutura, mas da 
superestrutura [...] compreende não mais todo o conjunto das relações 
materiais, mas sim todo o conjunto das relações ideológico-culturais e não 
mais toda a vida comercial e industrial, mas sim toda a vida espiritual e 
intelectual (BOBBIO, 2002, p. 54-57) 
 

 

Cohen (2003) afirma que a principal contribuição de Gramsci foi conceber a 

sociedade civil ao mesmo tempo como campo simbólico e como conjunto de 

instituições e práticas que são o lócus da formação de valores, normas de ação, 

significados e identidades coletivas. Considera que “dessa forma, a dimensão 

cultural da sociedade civil não é dada ou natural; ela é antes um lugar de 

contestação social: suas associações e redes constituem um campo de luta e uma 

arena onde se forjam alianças, identidades coletivas e valores éticos” (COHEN, 

2003, p. 425). 

Foucault (2008) afirma que a sociedade civil, desde o século XIX vem sendo 

referida no discurso filosófico, no discurso político, como essa realidade que se 

impõe, luta, se ergue e se insurge não deixando de ser, porém, um componente da 

tecnologia governamental moderna. Dizer que ela faz parte dessa tecnologia não 

quer dizer que seja seu produto puro e simples, mas tampouco quer dizer que não 

seja uma realidade. Regular o governo pela racionalidade é o que ele chama de 

formas modernas da tecnologia governamental e situa a sociedade civil como matriz 

permanente do poder político, fazendo a articulação da história com o vínculo social, 

no meio do embate entre a arte de governar pautada pelas racionalidades dos 

agentes econômicos, do Estado soberano ou dos próprios governados. 

Cohn (2003) considera que a constituição de novas formas de sociabilidade 

que apontam para a transformação da sociedade civil, ampliando-a e redefinindo-a 

no interior das próprias regras do jogo do poder político, busca conquistar maior 

autodeterminação no interior do próprio Estado, ou evitando-o radicalmente, a ele se 

contrapondo. Segundo a autora, a esfera estatal não se caracteriza mais como 

sendo o monopólio do espaço de existência da esfera pública, ganhando intensidade 

os movimentos sociais que extrapolam as formas clássicas de organização de 

trabalhadores, passando a ser considerados, na diversidade da compreensão 

existente, como fenômenos sociais. 

Várias concepções e significados permeiam o conceito de sociedade civil no 

Brasil e na América latina, acompanhando os momentos das conjunturas históricas e 
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trajetórias das lutas políticas e sociais no continente, fortalecendo-se no período 

denominado transições democráticas. Um dos principais eixos articuladores da 

sociedade civil, naquele período, foi dado pela noção de autonomia, tratando de 

organizar-se independentemente do estado. Ao longo dos anos 1990, o campo da 

sociedade civil ampliou-se na prática e no discurso a seu respeito, conferindo a outro 

conceito, o de cidadania, a mesma relevância que tinha o conceito de autonomia nos 

anos 1980 (GOHN, 2004). 

Nos dias atuais a sociedade civil, embora configurada como um campo 

composto por forças sociais heterogêneas, representando a multiplicidade e 

diversidade de segmentos sociais que compõem a sociedade, está 

preferencialmente relacionada à esfera da defesa da cidadania sendo representados 

por vários níveis de interesse em prol de políticas sociais e públicas, protestos 

sociais, manifestações simbólicas e pressões políticas (SCHERER-WARREN, 2006). 

Conforme afirma Nogueira (2003), convivemos, na primeira década do 

século XXI com diferentes conceitos de sociedade civil, estruturados a partir de 

distintos programas de ação e influências teóricas e flutuamos entre estes conceitos, 

tanto no plano teórico como no mais imediatamente político. Eles, na verdade, 

freqüentam-se reciprocamente, remetendo-se uns aos outros, porém, seus impactos 

e desdobramentos políticos são completamente distintos. 

As contribuições teóricas sobre sociedade civil facilitam a compreensão 

sobre a categoria movimento social, sua transformação ao longo do tempo bem 

como o vasto campo em que ela se insere, questões tratadas a seguir. 

4.5.1.2 Movimentos sociais: formação e abrangência 

As pesquisas sobre movimentos sociais, segundo Damasceno (2005), 

referem-se a duas matrizes existentes: a modalidade “clássica” e a vertente 

denominada “novos movimentos sociais.” A modalidade “clássica” é constituída 

pelos movimentos que surgem na esfera da produção a partir do desenvolvimento 

industrial, atrelados ao movimento sindical, tendo como móvel central responsável 

pelo surgimento e o desenvolvimento desses movimentos, a luta de classes. A 

vertente denominada de “novos movimentos sociais”, expressa novas formas de 

resistência, de organização, se caracterizando pela diversidade de experiências, que 

são interpretadas como sendo novas formas de lutas e que não mais trabalham com 
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a perspectiva de transformação global da sociedade, mas como veículo de 

ampliação da cidadania. 

A autora Glória Gohn (2005) em seu importante estudo sobre Teorias dos 

Movimentos Sociais, refere-se à abordagem clássica sobre os movimentos sociais 

nas ciências sociais norte-americana, associando-a ao próprio desenvolvimento 

inicial da sociologia nos Estados Unidos. Divide em cinco grandes correntes teóricas 

a abordagem clássica sobre a ação coletiva, especificando os movimentos sociais 

em três delas. Discorre acerca dos paradigmas europeus com a teoria dos Novos 

Movimentos Sociais (NMS) que se trata de uma reconstrução de orientações 

teóricas já existentes, uma revitalização na teoria da ação social a partir de suas 

matrizes básicas como as clássicas Weberianas e Durkemiana, a Parsoniana 

comtemporânea e Neomarxistas. Tendo como matrizes teóricas Weber, Marx, 

Habermas, Foucault, Guatarri e Goffman, que resultaram nas três principais 

correntes teóricas: a francesa de Alain Touraine e seu grupo de pesquisa, a italiana 

liderada por Alberto Melucci e a alemã por Claus Offe. Essas correntes influenciaram 

sobremaneira os autores latino-americanos.  

Segundo Scherer-Warren (1993) a produção de teorias sobre os 

movimentos sociais na América Latina (AL) tem uma trajetória que está vinculada a 

dois fatores principais: à própria história da AL nos seus aspectos econômicos, 

políticos, culturais e sua captação pelo pensamento das ciências sociais e a história 

do pensamento social da AL, em suas articulações com o pensamento teórico 

internacional. A autora enfatiza nesse texto as quatro fases de constituição do 

pensamento sociológico relativo à teorização dos movimentos sociais da AL nos 

meados do século XX, destacando-se as décadas de 1970, 1980 e início de 1990 

com sua fértil produção teórica sobre o tema. Inicia com a teoria predominante 

desde os meados do século XX até o início da década de 1970, época em que o 

pensamento sociológico dominante polarizava-se nas correntes marxista e 

funcionalista, dando-se mais atenção as análises sobre o Estado, partidos políticos e 

vanguardas e menos atenção sobre as organizações da sociedade civil ou sobre o 

significado de suas ações, conflitos e resistências.  

Cohn (2003) caracteriza os movimentos sociais por se constituírem em 

“novos” sujeitos coletivos no cenário político em distintas e diferenciadas arenas e 

espaços que não aqueles tradicionalmente definidos pela concepção liberal clássica 

de democracia. A autora detecta sintomas de conflitos presentes na sociedade, na 
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luta por conquistas e na efetivação de demandas por direitos, dando origem a 

movimentos sociais como representação de interesses de determinados grupos e à 

natureza de sua própria legitimidade. 

 Cohen (2003) relata que os novos movimentos sociais nascidos no final dos 

anos 1950 e início dos anos 1960, apresentavam um novo tipo de pluralidade e 

incluíam desde a luta pelos direitos civis, até os movimentos feministas, 

ambientalistas, pacifistas, os grupos de defesa de consumidor e de organização de 

comunidade. Afirma que essa nova forma de pluralidade era indicativa da vitalidade 

da sociedade civil, por envolver formas de engajamento cívico capaz de gerar capital 

social importante para os projetos de democratização. 

Segundo Touraine (2006) a idéia de movimento social busca demonstrar a 

existência, no interior de cada tipo societal, de um conflito central. Esse conflito, 

segundo o autor, está presente na sociedade pós industrial informatizada e 

representa a idéia de um sujeito em luta, de um lado, contra o triunfo do mercado e 

das técnicas e, de outro lado, contra os poderes comunitários autoritários, sendo, 

predominantemente, um conflito cultural. Enfatiza que o movimento social é muito 

mais do que um grupo de interesses ou um instrumento de pressão política, pois 

questiona o modo de utilização social de recursos e de modelos culturais. Diz que é 

necessário não aplicar a noção de movimentos sociais a qualquer tipo de ação 

coletiva, conflito ou iniciativa política, porém, utiliza a definição de que os 

movimentos sociais são condutas coletivas e não crises ou formas de evolução de 

um sistema.  

Conforme Cohn (2003) Alain Touraine, nos anos de 1980, atribuía aos 

movimentos sociais a condição de serem fatos portadores de futuro; Gadea e 

Scherer-Warren (2005) consideram a referência teórica de Touraine como uma das 

mais expressivas sobre movimentos sociais que seriam aquelas que atuam no 

interior de um tipo de sociedade, lutando pela direção de seu modelo de 

investimento, de conhecimento ou culturais; Gohn (2005) diz que o tema dos 

movimentos sociais ganhou extrema importância na obra de Touraine, pois ele o 

elegeu como o centro de estudo da própria sociologia, daí a facilidade com que 

transita sobre o tema ao longo da sua obra.  

Calle (2007) afirma que os movimentos sociais são construtores de novas 

culturas políticas e de socialização para seus ativistas e para a cidadania. Propõe 

uma socialização radicalmente oposta a certos paradigmas dominantes, intervindo 
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na reprodução da ordem social, no meio de participação dos ativistas, o meio 

político, o meio das grandes redes de comunicação e o meio social.   

O fio condutor dos debates sobre os movimentos sociais reside no 

argumento de que nas sociedades pós-industriais a gestão e o controle público 

tendem a se aproximar, porque os conflitos sociais tendem a se generalizar por toda 

a rede societal, verificando-se uma reaproximação entre a base social das ações 

coletivas e suas formas de ação (COHN, 2003).  

Machado (2007) diz que se tiver que optar por uma definição do termo 

“movimentos sociais”, considerando as tão variadas abordagens existentes e 

aceitas, poderia dizer que o mesmo se refere a formas de organização e articulação 

baseadas em um conjunto de interesses e valores comuns, com o objetivo de definir 

e orientar as formas de atuação social. O autor considera que: 

 
[...] tais formas de ação coletiva têm como objetivo, a partir de processos 
freqüentemente não-institucionais de pressão, mudar a ordem social 
existente, ou parte dela, e influenciar os resultados de processos sociais e 
políticos que envolvem valores ou comportamentos sociais ou, em última 
instancia, decisões institucionais de governos e organismos referentes à 
definição de políticas públicas (MACHADO, 2007, p. 252). 

 

A importante contribuição dos autores citados sugere o vasto campo teórico 

existente sobre movimentos sociais, representados pelas diversas formas de 

organização da sociedade civil. Scherer-Warren (2006) afirma que essa diversidade 

organizativa traz à tona a luta dos sujeitos, na sua identidade cultural e sua 

liberdade, contra a lógica dominadora dos sistemas sociais, criando espaços para a 

participação cada vez mais perceptíveis, garantindo o respeito às diferenças 

individuais e ao pluralismo. 

4.5.1.3 Movimentos Sociais e Saúde 

No decorrer dos anos 1980 quando se consolida um boom da produção 

acadêmica sobre movimentos sociais, iniciado na década de 1970, a discussão em 

torno do surgimento desses “novos sujeitos sociais” é regida, fundamentalmente, por 

duas ordens de preocupação: de um lado, pela dimensão do controle público da 

gestão do Estado e, de outro, pela dimensão das transformações na manifestação 

dos conflitos sociais e seu impacto sobre o sistema político (COHN, 2003).  
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Essa fértil produção teórica aparece especialmente no campo das ciências 

sociais, uma vez que, mesmo com o avanço do debate a respeito da reforma 

sanitária no início dos anos 1980 e com a importante contribuição dos sujeitos 

coletivos nessa construção, os movimentos sociais aparecem apenas como 

referências genéricas, não recebendo da saúde coletiva desenvolvimento teórico 

sistemático que definisse suas características e singularidades no interior da 

sociedade brasileira (COSTA, 1989). O autor afirma que esta peculiaridade no trato 

do tema na saúde coletiva, contrasta fortemente com a existência, nas ciências 

sociais, de uma considerável literatura a respeito do assunto. 

Embora no campo teórico haja essa lacuna, ou falta um reconhecimento 

sobre a importância dos movimentos sociais no campo da saúde coletiva, essa 

forma de organização integra a dinâmica e o cotidiano dos serviços de saúde, seja 

através das suas representações nos espaços institucionais, ou ainda, no 

desenvolvimento de ações que seriam pertinentes ao Estado.  

As ações coletivas presentes nesse campo de atuação, especialmente os 

movimentos sociais, intensificam-se e aproximam-se das políticas públicas de 

saúde, às vezes estabelecendo parcerias, outras vezes como resultado da 

generalização dos conflitos sociais. Estes conflitos aparecem em decorrência da 

omissão do Estado nas questões mais básicas do cotidiano dos cidadãos, ou como 

resultado de políticas em que se priorizam os interesses econômicos, em detrimento 

dos interesses que promovam a saúde e a qualidade de vida da população.  

 

4.5.1.4 O Controle Social na Saúde 

A década de 1980 no Brasil, caracterizada pela abertura democrática, foi 

marcada por grave crise econômica. A crise e a democratização impulsionaram a 

crítica e o questionamento ao antigo padrão de intervenção do Estado na área da 

saúde, impulsionando o surgimento e consolidação do Movimento Sanitário 

Brasileiro formado por intelectuais, profissionais da área e com a inserção de 

políticos oposicionistas. Com a participação de movimentos sociais, interlocutores 

das tentativas de desenvolvimento de um novo padrão de serviços públicos de 

saúde, acontece em 1986 a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que pela 

primeira vez na história das conferências de saúde brasileiras, teve ampla 
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participação popular e marcou as mudanças da saúde no Brasil. Foi a 8ª CNS que 

aprovou as diretrizes e propostas para o SUS na sua essência.  

  A Constituição de 1988 incorpora então, dessa conferência, um 

conjunto de conceitos, princípios e diretrizes propondo uma nova lógica 

organizacional referida pela reforma sanitária. O texto da saúde na Constituição 

representou um avanço considerável pela abrangência do conceito de saúde, 

entendido na perspectiva de uma articulação de políticas sociais e econômicas 

(MENDES, 1993). A política de saúde que se promulga com a Constituição de 1988 

e que incorporou à base jurídico-legal do SUS os condicionantes econômicos, 

sociais, culturais e bioecológicos, associada a uma visão abrangente e integrada das 

ações e serviços de saúde como elementos essenciais e constitutivos, está em 

consonância com a agenda internacional de proposições para esse campo de 

atuação. 

Como decorrência da Constituição Federal, elaborou-se no período de 1989 

a 1990, a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Contudo, os vetos presidenciais 

apostos no texto constitucional atingiam pontos fundamentais, como a instituição da 

Conferência e Conselhos de Saúde e as questões ligadas ao financiamento. Foi 

necessária uma intensa reação de entidades da sociedade civil, respaldada pelo 

movimento da reforma sanitária, que resultou na edição da Lei 8.142 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências de 

recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 2007b). 

A Lei 8.142 estabelece as instâncias colegiadas Conferência de Saúde e 

Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde prevista para acontecer a cada quatro 

anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação de política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. O 

Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente (BRASIL, 2007c). 

De acordo com Presoto e Westphal (2005), a participação da sociedade civil 

em conselhos, permite o exercício do controle social sobre as políticas 

governamentais, a formulação e proposição de diretrizes, o estabelecimento de 
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meios e prioridades de atuação voltadas para o atendimento das necessidades e 

interesses dos diversos segmentos sociais, a avaliação das ações e a negociação 

do direcionamento dos recursos financeiros existentes. 

Os Conselhos estão estabelecidos nos dias atuais e atuam de forma regular, 

sendo essa situação pré-requisito para recebimento de repasses financeiros 

intergovernamentais, argumento bastante convincente para a efetivação dessa 

modalidade de representação. A atuação desses Conselhos, principalmente na 

esfera municipal, está diretamente associada à evolução da prática democrática que 

acontece nessas instâncias. 

Assumindo como perspectiva a defesa dos princípios constitucionais, Paim e 

Teixeira (2007) nos apontam críticas relativas ao desenho (estrutura organizacional) 

e ao processo de gestão do SUS. Destaca-se entre eles, os referentes ao modus 

operandi do controle social, provocando tensões e disputas nem sempre pertinentes, 

abrangendo as competências e a legitimidade entre as instâncias executivas do SUS 

e o aparato do controle social. Os autores ressaltam a análise da “captura” dos 

espaços de participação e controle social por organizações fortemente corporativas, 

representativas de grupos populacionais específicos, ou de segmentos de 

corporações de profissionais e trabalhadores de saúde.  

Ao discutir a institucionalidade de participação da sociedade no processo de 

tomada de decisões políticas, através da constituição dos conselhos de saúde como 

instâncias deliberativas, Cohn (2003) indaga até que ponto e em que sentido essa 

modalidade de participação de distintos segmentos organizados da sociedade 

nessas instâncias, efetivamente avançam no processo de democratização. E até 

que ponto a história recente das políticas de saúde no país vem apontando para a 

construção de um padrão de civilidade em nossa sociedade, através da valorização 

política do confronto entre distintas reivindicações e necessidades de saúde.  

Stotz (1994) considera que se deve repensar a questão do “controle social” 

ou da participação dos usuários no planejamento, avaliação e fiscalização das ações 

em curso no sistema público de saúde. A questão que se coloca é: na medida em 

que a participação social dos usuários no sistema público de saúde assume a forma 

jurídico-institucional dos conselhos, não estariam representados, tendencialmente 

(sobretudo no nível municipal), os segmentos mais pobres e, também, menos 

organizados da classe trabalhadora, os quais têm sido historicamente, alvo de 

políticas clientelísticas? 
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4.5.1.5 O Controle Social na Atenção à Saúde Indígena 

A situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas foi regulada 

através da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do 

Índio e explicita o propósito de preservar a cultura indígena e integrá-los, 

progressivamente, à comunhão nacional. No que se refere à saúde o Estatuto 

menciona que: “os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à 

comunhão nacional” (Art. 54), sendo esse o único artigo que trata da questão da 

saúde indígena nessa lei (BRASIL, 2007b). 

Em 1988, a Constituição Brasileira estipulou o reconhecimento e o respeito 

das organizações socioculturais dos povos indígenas, estabelecendo a competência 

privada da União para legislar e tratar a questão indígena. Definiu os princípios 

gerais do SUS, que foram regulamentados pelas Leis nº 8.080/1990 e 8.142/1990. A 

Lei 8.080 traz no capítulo V, (incluído pela Lei nº 9.836 de 1999), a regulamentação 

do Subsistema de Atenção à saúde Indígena que é instituído como componente do 

SUS, devendo funcionar em perfeita integração e submetidos aos mesmos 

princípios que o regem (BRASIL, 2007b).  

Fica definido nesta Lei que se deverá obrigatoriamente levar em 

consideração a realidade local, as especificidades da cultura dos povos indígenas e 

o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena que terá como base os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DISEI. Quanto ao controle social, fica 

especificado que as populações indígenas terão direito a participar dos organismos 

colegiados tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Saúde (BRASIL, 2007c). 

O Decreto nº 3.156 de 27 de agosto de 1999 dispõe sobre as condições 

para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do SUS 

pelo Ministério da Saúde e determina que as ações de saúde sejam executadas pela 

FUNASA, cabendo a cada DISEI a responsabilidade sanitária sobre determinado 

território indígena e a organização de serviços de saúde hierarquizados, com a 

participação do usuário e controle social. Cada DISEI terá um Conselho Distrital de 

Saúde e poderão ser criados Conselhos Locais de Saúde, integrados de forma 

paritária e seguindo as mesmas regras pertinentes aos demais conselhos de saúde 

(BRASIL, 2007c). 
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Assim, o desenvolvimento da participação e do controle social da saúde no 

Brasil foi conquistado, principalmente através dos movimentos sociais organizados, 

a partir da década de 1970 e, apesar do direito de participação e controle social 

estar garantido pela legislação vigente, o processo para a construção desses direitos 

caracteriza-se por vários desafios. O aumento do número de espaços formais para 

essas atividades não garante a qualidade dessa participação, ou seja, é preciso 

avaliar se os espaços institucionais têm sido usados para a tomada de decisões em 

favor dos interesses coletivos, de forma democrática, ou se apenas surgiram novos 

espaços para a representação de velhos interesses corporativistas e individuais. Há 

um longo caminho a percorrer. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Caracterização da Área de Estudo  

Nosso estudo foi realizado em um município situado na Região 

Metropolitana de Fortaleza, denominado São Gonçalo do Amarante, Estado do 

Ceará. Este município apresenta uma situação peculiar por sediar grande parte do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém e ter uma significativa extensão do seu 

território destinada à implantação de grandes empreendimentos, pertencentes ao 

bloco de investimentos em infraestrutura do PAC, no eixo de produção de energia e 

siderurgia conforme mencionado na introdução. O estudo integra um projeto 

financiado pelo Ministério da Saúde intitulado: “Políticas Públicas de Saúde e 

Controle Social: construindo uma proposta de intervenção para a Saúde Ambiental e 

Saúde do Trabalhador em municípios com empreendimentos do Programa de 

Aceleração do Crescimento no Ceará”. 

O Município de São Gonçalo do Amarante foi fundado em 10 de agosto de 

1921, anteriormente denominado Anacetaba (que se traduz como Aldeia dos Anacé, 

povo indígena que habita o município). Seu primeiro nome foi Anacetaba, em alusão 

aos índios Anacés, que habitavam a região, até chegar à nomenclatura de São 

Gonçalo do Amarante, que é uma homenagem ao padroeiro da cidade.20 

Localiza-se na região norte do estado do Ceará, na faixa litorânea, 

integrando a região metropolitana de Fortaleza a uma distância de 54 Km da capital.  

 

 

 

 

 Figura 5 – Brasão e Bandeira do município de São Gonçalo do Amarante 
  Fonte: Secretaria de Saúde de São Gonçalo, 2010. 

                                                 
20

  Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/S5%C3o_Gon%A7alo_doAmarante_(Cear%C3%A10. Acesso 

em 12 de junho de 2010 às 08h39min.    

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S5%C3o_Gon%A7alo_doAmarante_(Cear%C3%A10
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É uma região rica em lagoas, praias e dunas, com temperatura média de 

27°C, possui área territorial de 782 Km², estando limitado ao norte com o Oceano 

Atlântico e com os municípios de Paraipaba e Paracuru; ao sul com o município de 

Pentecoste; a leste com o município de Caucaia e a oeste com os municípios de 

São Luiz do Curu e Trairí representados nos mapas a seguir. 

 

          Figura 6 – Mapa do Município de São Gonçalo do Amarante  

 
As vias de acesso são a BR 222, a rodovia Dr. Valdemar de Alcântara – Via 

Turística Estruturante Sol Poente - CE 423 e Porto do Pecém, dispondo de meios de 

transporte rodoviários e marítimos. Possui sete distritos: São Gonçalo (sede do 

município), Pecém, Taíba, Siupé, Umarituba, Croatá e Serrote. Conta com 42.962 

habitantes (IBGE, estimativa ano 2009),21 sendo 61,00 % em núcleos urbanos de 

formação espontânea oriundos das fazendas de gado da época da colonização e 

das atividades de pesca ao longo dos recursos hídricos continentais e marítimos e 

39,00% distribuídos em suas áreas rurais. 

Na zona costeira, entre a BR-222 e cordão de dunas próximo à foz do Rio 

São Gonçalo e a Ponta do Pecém, funciona o Porto Governador Mário Covas, 

                                                 
21

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em: 27 jun. 2010. 

 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1


100 

 

conhecido popularmente como Porto do Pecém, por estar localizado no Distrito de 

Pecém e que já foi referido na introdução desse trabalho. 

                              

 

Figura 7 – Porto do Pecém 
Fonte: Foto do acervo da pesquisa. 

 

As principais atividades econômicas do município são: a agricultura de 

subsistência (feijão, milho, mandioca e caju), a agroindústria canavieira, a indústria 

de cerâmica, o turismo, o artesanato, o comércio varejista e as atividades industriais 

que estão aportando no município. 

Hoje funciona no município uma indústria de embalagens - EMBACEL; uma 

indústria de roupas íntimas - ROSSETI; uma indústria de beneficiamento de 

camarão e pescado - R.B. AQUICULTURA no distrito de Siupé; uma fábrica de 

rações - TORTUGA; uma termelétrica movida a gás natural construída e ainda sem 

funcionamento – ENDESA; outra termelétrica que está sendo construída e terá como 

combustível o carvão mineral (ENERGIA PECÉM) e 18 indústrias com protocolos de 

intenções assinados com o Governo do Estado do Ceará. Existem outras fábricas 

que já estão em funcionamento ou em processo de instalação na área do CIPP, 

mesmo estando em território do município de Caucaia, em área fronteiriça com São 

Gonçalo do Amarante e com influência direta sobre a população. 

O município apresenta várias praias de interesse turístico, tais como: Praia 

da Taíba, Praia do Pecém e Praia da Colônia de Férias. 
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Figura 8 – Praia da Taíba 
 Fonte: Foto do Acervo da Pesquisa. 

 
Apresentamos a seguir alguns dados relacionados ao município no que se 

refere a situação demográfica e social, com o intuito de demonstrar o perfil de um 

município de médio porte, com vocação para as atividades agropecuárias e que vem 

se adaptando a uma transformação para as atividades industriais. 

 
Quadro 2 – Evolução populacional dos anos de 2007, 2008 e estimativa para 2012 

 

Ano Urbana Rural Total Masculino Feminino 

2007 24.590 15.722 40.312 19.672 20.640 

2008 25.809 16.502 42.311 20.732 21.579 

2012 29.164 18.647 47.811 23.714 24.097 

Fonte: IBGE, (2007). 

  

O município tem mostrado um crescimento acentuado em decorrência da 

implantação de empreendimentos e a chegada de pessoas em busca de empregos. 

A população que habita a zona rural é bem significativa, cerca de 40% e há uma 

pequena supremacia do sexo feminino. 
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Quadro 3 – Número de escolas por tipo de ensino, natureza e alunos matriculados, 

ano 2008 

Tipo de ensino Natureza No de escolas Alunos Matriculados 

 

Pré- Escolar 

Pública Municipal 

Privada 

21 

04 

1.272 

197 

 

Fundamental 

Pública Municipal 

Pública Estadual 

Privada 

29 

02 

04 

7.446 

814 

423 

 

Ensino Médio 

Pública Estadual 

Particular 

2.545 

450 

2.545 

450 

Fonte: Secretaria de Educação de São Gonçalo do Amarante, 2009.  

 

A educação no município é predominantemente pública, 85% das escolas, o 

que implica uma maior responsabilidade do poder público na educação de crianças 

e jovens do município. 

 São Gonçalo do Amarante situa-se na Bacia Hidrográfica do Curu, com 

terra rural plena em espelho de água natural cortada pelos rios: Curu, São Gonçalo 

e Anil. Possui complexo vegetacional da zona litorânea e da mata ciliar de carnaúba 

com 1.487 hectares irrigados, principalmente, para a lavoura da cana-de-açúcar 

destinada a suprir a unidade industrial produtora de aguardente, localizada em 

Paraipaba - Ceará.  

O município tem entre as atividades econômicas e fontes de renda as 

culturas de subsistência de mandioca, feijão, milho e intensiva de cana-de-açúcar 

(agroindústria canavieira). Como lavouras permanentes as culturas de coco, 

castanha de caju, banana, manga e como lavouras temporárias a cana de açúcar, 

mandioca, feijão e milho. Além da agricultura de subsistência possui a indústria de 

cerâmica, o turismo, o artesanato, o comércio varejista, a atividade pesqueira e a 

extração vegetal da cera e da fibra de carnaúba. 
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Quadro 4 – Tipos de culturas em lavouras permanentes, quantidade produzida e 

valor da produção 

Tipos de cultura Quantidade produzida Valor da produção 

Coco 4.220 frutos 1.504  Mil Reais 

Manga 142 toneladas 30  Mil Reais 

Castanha de Caju 588 toneladas 494 Mil Reais 

Banana 111 toneladas 49 Mil Reais 

 Fonte: IBGE, Produção Agrícola municipal de 2007. 

 
O município de São Gonçalo apresenta uma produção significativa em 

lavouras permanentes o que evidencia a vocação da população para as atividades 

relacionadas a agricultura. 

 
Quadro 5 – Tipos de culturas em lavouras temporárias, quantidade produzida e valor 
da produção 
 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola municipal de 2007. 

 

A produção de lavouras temporárias representa um aporte de recursos 

significativos para a economia do município. 

 
Quadro 6 – Extração vegetal e silvicultura 

 

Tipos de cultura Quantidade produzida Valor da produção 

Carnaúbas - Fibras 217 toneladas 152 Mil Reais 

Carnaúbas – Cera 10 toneladas 29 Mil Reais 

Madeira – Lenha 30.109 metros cúbicos 151 Mil Reais 

Carvão vegetal 17 toneladas 6  Mil Reais 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola municipal em 2007. 

 

Tipos de cultura Quantidade produzida Valor da produção 

Cana-de-açúcar 91.800 toneladas 3.378 Mil Reais 

Mandioca 17.349 toneladas 2.080 Mil Reais 

Feijão 712 toneladas 1.235 Mil Reais 

Milho 400 toneladas 82 Mil Reais 
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As atividades extrativistas decorrentes da carnaúba estão presentes de 

forma significativa no que se refere a produção de fibras. 

Outro ramo que movimenta a economia do município é a pecuária, sendo o 

rebanho de bovinos, suínos, caprinos e eqüinos as principais criações, além da 

avicultura que produz 6.691 mil dúzias de ovos na criação de galinhas. A produção 

de leite foi de 1.766 mil litros de leite em 2007 (IBGE, 2007).  

 
Quadro 7 – Pecuária existente no município  

 

Pecuária Quantidade 

Bovinos 9.247 cabeças 

Suínos 8.586 cabeças 

Eqüinos 832 cabeças 

Vaca (ordenha) 1.635 cabeças 

Mel de Abelhas 614 Kg 

  Fonte: IBGE, Produção Agrícola municipal em 2007. 

 

A pecuária faz parte das atividades desenvolvidas pela população rural 

representando parcela significativa da economia no município. 

 A organização do sistema de saúde local no modelo de atenção que vem 

sendo construído, tem como eixo estruturante a estratégia “Saúde da Família”, que 

tem como objetivo, melhorar o estado de saúde da população. Atualmente o 

município conta com 14 equipes de Saúde da Família em atendimento (Sede – 4 

equipes, Taíba, Siupé, Pecém – 3 equipes, Croata – 3 equipes, Várzea Redonda e 

Cágado) e 02 equipes em fase de implantação (Salgado dos Moreiras e Tabuba ). 

Já em relação às Equipes de Saúde Bucal (ESB) o município manteve a paridade de 

1:1 entre as ESB e as equipes de Saúde da Família, 14 (quatorze) equipes de cada. 

O município dispõe de 08 Unidades Básicas de Saúde da Família e um 

Hospital Municipal (Unidade Mista). Em todas estas Unidades são realizadas 

consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, obedecendo aos Programas do 

Ministério da Saúde – Saúde da criança: incentivo ao aleitamento materno, 

imunização e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; Saúde da 

mulher: Planejamento Familiar, Pré-Natal, Prevenção do câncer ginecológico e DST; 

Programa de Controle da Tuberculose; Programa de Eliminação da Hanseníase; 
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Programa de Saúde Bucal; Saúde do Adulto e do idoso: Programa de Controle da 

Hipertensão e do Diabetes; Imunização geral; Visita Domiciliar; Atendimento a livre 

demanda. Há uma Clínica de Fisioterapia e um Laboratório de Análises Clínicas 

credenciados pelo SUS prestando serviços à comunidade. 

Em 2003, como o objetivo de garantir a sustentabilidade das ações previstas 

no Plano Municipal de Saúde vigente na época, a estrutura organizacional da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante sofreu modificações, 

sendo aprovada a Lei nº 751/2003, em 10 de fevereiro de 2003, que estabelece 

modificações, nos itens abaixo especificados, no Art. 24.º - A Administração Direta 

compreende: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Figura 9 – Organograma da Secretaria de Saúde de São Gonçalo do Amarante 

     Fonte: Secretaria de Saúde de São Gonçalo do Amarante em 2009. 

 

Descreveremos a seguir aspectos da organização da Saúde no município, 

dando destaque à Vigilância em Saúde por ser área de interesse para o objeto 

desse estudo. 

Dentro do organograma da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo 

do Amarante – Ceará - SESASGA, a Vigilância em Saúde tem uma coordenação 

diretamente ligada a Coordenação das Ações Básicas e contempla a Vigilância 

Epidemiológica, Sanitária, Ambiental, Controle de Zoonoses e Endemias (Saúde 

Pública Veterinária e Medicina Veterinária Preventiva) e Saúde do Trabalhador.  
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A Vigilância Ambiental tem suas ações principalmente voltadas para a 

vigilância da qualidade das águas disponíveis para o consumo humano, realizando 

as coletas dos sistemas de abastecimento público, soluções alternativas individuais 

e coletivas que são realizadas pelos técnicos da vigilância sanitária.  É feito o 

monitoramento dos resíduos sólidos e líquidos no município, seja nas inspeções ou 

visitas técnicas de rotina, ou averiguação de denúncias frente aos prestadores 

oficiais (CAGECE) ou particulares.  

A Vigilância em Saúde tem parceria com outras instituições para integrar o 

trabalho com órgãos da administração direta e/ou indireta dos níveis municipal, 

estadual e federal, tais como: Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Obras, 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal do Trabalho e 

Desenvolvimento Social, CAGECE, SESA/CE, SDR/CE, SDR/EMATERCE, ANVISA, 

MS, dentre muitos outros (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2009). 

Os indicadores abaixo relacionados refletem a situação das bases de dados 

do Município durante o ano de 2009, apresentando aspectos do perfil 

epidemiológico. 

 

Quadro 8 – Distribuição do percentual de óbitos segundo as causas, São Gonçalo 
do Amarante, Ceará, 2009 
 

Causas de mortalidade Percentual (%) 

Doenças do aparelho circulatório 35,7 

Neoplasias 15,2 

Causas externas  14,0 

Doenças do aparelho respiratório 8,2 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 7,6 

Doenças do aparelho digestivo 4,1 

Transtornos mentais e comportamentais 3,5 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2,3 

Algumas afecções originadas no período perinatal 2,3 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório não classificados em outra parte 

2,3 

Doença do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns 
transtornos imunitários 

0,6 

Doenças do aparelho geniturinário 0,6 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas 

0,6 

Fonte: SIM / MS, SMS – PMSGA/CE. Dados coletados em 15 de março de 2010. 
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Destes óbitos, 101 (70,2%) foram em indivíduos do sexo masculino e 70 

(29,8%) em sexo feminino. Conforme informações colhidas na Secretaria de Saúde, 

o aumento da incidência de óbitos por causas externas merece destaque, saltando 

do 10º lugar em 2008 para o 3º lugar em 2009. Como hipótese para esse aumento a 

Secretaria de Saúde atribui a melhora do poder aquisitivo da população, com a 

aquisição de veículos automobilísticos e a explosão demográfica associada ao 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém.  

 
Quadro 9 – Distribuição das doenças de notificação compulsória, com casos 

notificados e casos confirmados em 2009 

 

Doenças de notificação 

compulsória 
Casos notificados Casos confirmados 

Dengue 01 01 

Tuberculose 23 23 

Hanseníase 19 19 

Leptospirose 01 01 

Atendimento Anti-Rábico Humano 148 00 

Acidentes por Animais Peçonhentos 03 00 

Hepatite Viral 11 00 

Sífilis em gestante 05 05 

Sífilis Congênita 05 05 

AIDS 03 03 

Gestante HIV 01 01 

Tétano Acidental 01 01 

Violência Doméstica/ Sexual 04 04 

Acidentes de Trabalho c/ exposição 

a contaminantes 
01 01 

Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
01 01 

   Fonte: SINAN/MS, SMS – PMSGA/CE. 

 

Como fatores de destaque foram ressaltados pela equipe técnica da 

Secretaria de Saúde o aumento de casos de Tuberculose e Hanseníase, associados 
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a uma busca ativa dos casos realizada pelas equipes de Saúde da Família- SF e à 

maior efetividade e agilidade na entrega de exames laboratoriais pela bioquímica do 

Hospital Municipal. Também merece destaque o relevante número de atendimentos 

anti-rábicos. Como fator negativo, a ocorrência de cinco casos de sífilis congênita, 

em três destes o resultado foi negativo durante a gestação e positivo na hora do 

parto. 

 
 

Quadro 10 – Indicadores de mortalidade e natalidade nos anos 2007 a 2009 

 

Indicadores 
Anos 

2007 2008 2009 

Número de óbito materno 0 1 0 

Número de óbito infantil 8 8 10 

Número de óbito de mulher 

em idade fértil 

 

7 

 

12 

 

12 

Coeficiente de mortalidade 

geral 

Sem 

informação 
4,2/ 1.000 hab 

3,9/ 1.000 hab 

Nº de nascidos vivos 559 597 658 

% partos cesáreos 35,7% 31,3% 34,4% 

       Fonte: SIAB / MS, SMS – PMSGA/CE. 

 

O município apresenta bons indicadores de mortalidade o que significa uma 

organização satisfatória dos serviços. O número de nascidos vivos representa uma 

correspondência com o aumento da população. 

5.2 Métodos e Técnicas de Abordagem  

5.2.1 O Tipo de Pesquisa 

O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa que abrange a 

subjetividade inerente aos processos e relações sociais (BOSI e MERCADO, 2004), 

compreende fenômenos específicos e delimitáveis pelo seu grau de complexidade 

interna utilizando para a investigação, imagens, símbolos, sendo, porém, o material 

primordial a palavra, que expressa a fala cotidiana, seja nas relações afetivas e 
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técnicas, seja nos discursos intelectuais ou burocráticos (MINAYO;  SANCHES, 

1993).   

A expansão e o surgimento do interesse pela investigação qualitativa, 

conforme Bosi e Mercado (2004) acontecem no interior do movimento intelectual 

antipositivista, que se consolida ao longo do século XX e que considera o 

conhecimento como a resultante de uma dialética entre o sujeito epistêmico e o 

fenômeno em estudo.  

Günther (2006) considera que a pesquisa qualitativa é uma ciência baseada 

em textos, ou seja, a coleta de dados produz textos que nas diferentes técnicas 

analíticas são interpretadas hermeneuticamente.  

Segundo Neves (1996) na pesquisa qualitativa é freqüente que o 

pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos 

fenômenos estudados. Nessa abordagem metodológica a pesquisa costuma ser 

direcionada ao longo do seu desenvolvimento, mesmo quando se procura seguir um 

plano previamente estabelecido. O pesquisador poderá responder ativamente às 

circunstâncias que o cerca, modificando quando necessário as questões que 

orientam o estudo, localizando novos sujeitos e revendo a metodologia no 

desenvolvimento do trabalho (KUHN, 2008). 

Por essas considerações dos autores compreendemos ser essa abordagem 

a que mais se aproximou do objeto de estudo proposto nesse trabalho, por estar 

inserido em um domínio eminentemente interdisciplinar, convivendo com a inevitável 

sobreposição entre as disciplinas e a conseqüente diversidade (Bosi e Mercado, 

2004) necessária nesse tipo de estudo. 

Uma vez definida a abordagem do estudo elegemos a pesquisa participante, 

como tipo de pesquisa escolhida.  

A pesquisa participante tem sua origem na psicologia social de Kurt Lewin, 

que tem como ponto comum com a pesquisa ação a crítica à metodologia da 

pesquisa tradicional das ciências sociais, no que se refere à sua falta de 

neutralidade e objetividade; a recusa de aceitação do postulado de distanciamento 

entre sujeito e objeto de pesquisa e o princípio ético de que a ciência não pode ser 

apropriada por grupos dominantes conforme tem ocorrido historicamente 

(HAGUETTE, 2000). 
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Segundo Schmidt (2008) a pesquisa participante comporta algumas 

vertentes metodológicas diferentes, porém aparentadas, relacionadas com a matriz 

etnográfica que na virada do século XIX para o XX, legitimou a antropologia e a 

etnografia como disciplinas científicas. 

A pesquisa participante vincula os processos de investigação a uma 

transformação social, baseados nas necessidades de grupos sociais politicamente 

marginalizados e tem como objeto o processo de aprendizagem dos que fazem 

parte da pesquisa. Propõe-se nesse tipo de pesquisa a integração entre o 

pesquisador e o grupo que vai ser examinado.  

Segundo Guariente e Berbel (2000) a pesquisa participante é um método 

que proporciona ao pesquisador o conhecimento da realidade alvo, como também 

possibilita integrar, através de uma contínua Ação-Reflexão-Ação da situação 

definida, os participantes-pesquisadores, pela conscientização e entendimento para 

tomada de decisão visando à transformação. Conforme os autores citados, o ponto 

central desta metodologia é a preocupação com o processo em si e não com o 

produto, tornando-se essencial a interação entre o pesquisador e o grupo 

pesquisado, proporcionando espaço, onde as pessoas falem por si mesmas, 

desvelando a sua realidade, interagindo e ensinando-se mutuamente.  

Compreendendo que a escolha da pesquisa participante significa estar 

presente, participando, como observador, da realidade/fenômeno investigado, iniciei 

as visitas exploratórias à comunidade de Bolso, com o intuito de me aproximar das 

dinâmicas comunitárias no primeiro momento.  

É importante esclarecer que o termo “comunidade” é utilizado no corpo do 

trabalho na sua acepção literal, ou seja, um conjunto populacional formado por um 

todo, em virtude de aspectos geográficos e culturais comuns, e não como uma 

categoria antropológica que necessite de concepções teóricas que a embasem. 

5.2.2 Procedimentos Metodológicos 

Utilizamos uma combinação de diferentes técnicas de investigação a fim de 

compreender as situações que foram emergindo. A análise documental, a 

observação livre, o grupo focal, a técnica da fotografia, que foi utilizada não apenas 

como forma de registro, mas como um procedimento metodológico e reuniões 

realizadas com o grupo de pesquisa e que foram constituídas como material de 
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análise. O trabalho com as fotografias foi concluído com a realização de dois grupos 

focais que serão descritos com mais detalhes no capítulo de resultados.  As formas 

de registro foram feitas através de fotografias, gravador, papel e lápis (diário de 

campo). 

O estudo foi concebido em cinco fases descritas a seguir: 

 

Fase 1 – Levantamento do referencial teórico e pesquisa documental: 

O trabalho de campo foi precedido de um levantamento de informações 

sobre o problema estudado, no que se refere à literatura produzida sobre o tema, 

informações socioambientais do município, bem como informações sobre políticas 

de saúde desenvolvidas e previstas para esses territórios. 

O referencial teórico utilizado na pesquisa, junto com a revisão bibliográfica, 

consistiu no levantamento das questões conceituais, legais e institucionais, bem 

como em estudos empíricos que discutem a problemática saúde, trabalho e 

ambiente. No caso dos estudos empíricos foram priorizados estudos importantes 

dessa área que servem de referência para essa temática. O embasamento teórico 

foi construído à luz de estudos relacionados aos campos da saúde pública, como a 

saúde ambiental, saúde do trabalhador e promoção da saúde; no campo do 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade e no campo da participação 

comunitária, destacando temas como sociedade civil, movimentos sociais e controle 

social da saúde.  

Como fontes de informações iniciais foram utilizadas bases de dados 

secundários, institucionais e governamentais relacionadas às políticas públicas de 

saúde, informações demográficas e os sistemas de informação em saúde da 

Secretaria Municipal. Consideramos como importantes fontes de dados, os relatórios 

produzidos e registro de documentos feitos pelos movimentos sociais com atuação 

nessas comunidades. Citamos como exemplo as valiosas contribuições da Pastoral 

do Migrante que desenvolve um trabalho importante nas comunidades impactadas 

pelo CIPP desde o início da implantação do projeto. 

 

Fase 2 – Visitas exploratórias e delineamento do trabalho de campo: 

 

A primeira fase do trabalho de campo, que visou estabelecer uma 

proximidade com a comunidade e obter maior conhecimento da dinâmica sócio 
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cultural local, consistiram de visitas à comunidade e conversas informais com os 

moradores. Após esses primeiros contatos foi realizada uma reunião de 

apresentação na comunidade e discussão dos objetivos e metas da pesquisa, onde 

foram convidadas as lideranças locais, estudantes, agentes comunitários de saúde, 

trabalhadores e pessoas idosas que pudessem contribuir no desenvolvimento dos 

trabalhos de campo.  

As pessoas convidadas para a reunião de apresentação da proposta de 

estudo, representou uma amostra intencional, com o objetivo de atingir a 

heterogeneidade e formar um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa foi 

constituído inicialmente por oito pessoas, selecionadas nessa reunião e que se 

dispuseram a participar, sendo esse o principal critério de escolha. Na reunião de 

apresentação da proposta foram esclarecidas as dúvidas e escolhidos os 

interlocutores locais, sendo elaborado um cronograma de encontros posteriores. O 

grupo auxiliou o trabalho de pesquisa através de informações e idéias sobre a 

dinâmica comunitária, orientou e executou o trabalho fotográfico e a escolha de 

alguns informantes chaves, acompanhando o trabalho de campo até a sua 

finalização. Nem sempre o grupo formado inicialmente participou na sua totalidade 

dos encontros, porém, as pessoas que se integraram a princípio estavam sempre 

dispostas a colaborar e realizaram algum tipo de tarefa no decorrer do trabalho de 

campo.  

Os momentos de apresentação do projeto de pesquisa foram descontraídos, 

utilizando os espaços corriqueiros utilizados pela comunidade para se reunirem, no 

nosso caso, a residência de uma liderança importante, uma professora que atua 

com grupos de jovens e crianças em manifestações culturais e religiosas. Apesar da 

descontração, as apresentações forams feita em power point, bem elaboradas, 

contendo as informações sobre o projeto nos seus aspectos teóricos, conceituais e 

metodológicos com um momento para tirar as dúvidas e debater as questões que 

não estivessem bem esclarecidas. 

Realizamos visitas a Secretaria Municipal de Saúde na sede do município e 

ao Posto de Saúde da Comunidade, bem como às instâncias de controle social da 

saúde existentes no município, objetivando colher informações sobre o 

funcionamento desses serviços e dessas instâncias de participação. 
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Fase 3 – Escolha e construção de instrumentos utilizados como procedimentos 

metodológicos e a realização da coleta de dados: 

 

Consideramos essa etapa da investigação, corroborando com Flick (2004), 

de grande importância para o objeto de estudo ora proposto. Assim, procuramos 

realizar, antecipando-se ao início do desenvolvimento do estudo, inúmeras visitas à 

comunidade que sediou o estudo, na tentativa de identificar atores sociais 

importantes que foram convidados para colaborar com o estudo proposto. Esse 

conhecimento favoreceu o delineamento de quais tipos de instrumentos seriam 

utilizados para a consecução das etapas da pesquisa. Descrevemos a seguir as 

técnicas escolhidas para o desenvolvimento do estudo e a descrição de como foram 

realizadas. 

 

1. A Observação Livre: 

 

A observação é uma das características da atividade científica e as 

discussões metodológicas sobre o papel da observação como método de pesquisa, 

têm sido intensas nos últimos tempos, especialmente a partir da aceitação, 

estruturação e consolidação de metodologias qualitativas (VIANNA, 2003). 

Conforme o autor, esse tipo de observação que pode ser chamada não estruturada, 

consiste na possibilidade de o observador integrar a cultura dos sujeitos observados 

e ver o “mundo” por intermédio da perspectiva dos sujeitos e eliminando a sua 

própria visão, na medida em que isso é possível. 

Segundo Minayo (2008) denomina-se observação descritiva a que se realiza 

de forma totalmente livre, embora o investigador de campo deva estar sempre 

focalizado no que constitui seu objeto de estudo.  

Durante todo o período do trabalho de campo realizamos a observação livre 

com registros em diário de campo, que em alguns momentos eram feitos de forma 

presencial e em outras situações registrados em momentos posteriores. É 

importante compreender que o observador, como participante no evento, não é 

apenas um pesquisador. Ele próprio é sujeito da pesquisa; assim, seus sentimentos 

e emoções constituem também dados (VIANNA, 2003). 

 

2. Reuniões com o grupo de Pesquisa: 
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As reuniões configuraram-se como um componente do trabalho de campo e 

não foi simplesmente um trabalho de coleta de dados, mas sempre uma situação de 

interação na qual as informações dadas pelos sujeitos podem ser profundamente 

afetadas pela natureza de suas relações com o facilitador (MINAYO, 2004). 

O trabalho desenvolvido junto ao grupo visou apreender o ponto de vista dos 

sujeitos, sendo, antes de tudo, um instrumento para orientar uma “conversa com 

finalidade”, facilitando a abertura, a ampliação e o aprofundamento da comunicação 

(MINAYO, 2004). 

O roteiro que utilizamos no trabalho de grupo continha poucas questões, 

sendo que cada questão levantada fazia parte do delineamento do objeto e que 

todas se encaminhavam para lhe dar forma e conteúdo, pretendendo com isso, 

ampliar e aprofundar a comunicação, contribuindo para emergir a visão, os juízos e 

as relevâncias a respeito dos fatos e das relações que compõem o objeto (MINAYO, 

2004). 

A formação do grupo configurou-se como uma etapa importante nesse 

processo e para constituí-lo, após algumas visitas à comunidade e termos 

conseguido um bom entrosamento, realizamos uma reunião para a apresentação do 

projeto e as explicações necessárias com essa finalidade. Na primeira reunião não 

conseguimos reunir um grupo considerável de pessoas com uma representatividade 

que considerávamos ser necessária. Marcamos um segundo encontro e foi possível 

nessa etapa formar o grupo de pesquisa. 

O critério para a formação do grupo para auxiliar na condução da pesquisa 

foi o “interesse” para participar. As principais lideranças presentes na reunião não 

aceitaram participar do grupo, pela dificuldade que teriam em assumir mais esse 

compromisso dentre tantos outros que já tinham, mas comprometeram-se a ajudar 

sempre que houvesse necessidade. Dessa forma, o grupo formado pautou-se pela 

heterogeneidade desejada uma vez que outros atores (idosos e jovens) entraram em 

cena. O grupo foi constituído por oito pessoas, dois homens e seis mulheres, um 

senhor aposentado, mas que desenvolve atividades de agricultura- 75 anos, uma 

senhora dona de casa aposentada – 71 anos, um jovem trabalhador – 25 anos, uma 

dona de casa – 50 anos, uma voluntária da pastoral da criança – 32 anos, uma 

jovem liderança indígena – 22 anos, uma jovem trabalhadora - 23 anos, e uma 

profissional de saúde – 34 anos. 
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Agendamos o primeiro encontro do grupo e um participante, o senhor 

aposentado, ofereceu a sua casa que tem uma enorme e ventilada varanda para 

sediá-lo. Pela favorabilidade e tranqüilidade do lugar todos os encontros posteriores 

foram realizados nessa residência. 

 

 

   Figura 10 - Reunião com o grupo de pesquisa   

    Fonte: Fotos do acervo da pesquisa 

 

No primeiro encontro fizemos todos os esclarecimentos relacionados aos 

objetivos da pesquisa, como seria o trabalho e a necessidade de pactuarmos os 

encontros posteriores. Todos preferiram que as reuniões fossem agendadas sempre 

após o término de cada uma, para não se comprometerem com tanta antecedência. 

De certa forma essa foi uma boa medida pelo fato de não sabermos ainda quantas 

reuniões seriam necessárias. Distribuímos uma pasta com papel, caneta, lápis, duas 

folhas impressas com a capa do projeto de pesquisa contendo o título e os objetivos 

da pesquisa. Em seguida procedemos à leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Iniciamos as apresentações em que cada participante teve a oportunidade e 

o tempo necessário para falar de si, sua vida cotidiana, família, trabalho, religião, 

sonhos, desejos e aspirações, suas preocupações, ou seja, uma conversa com 

finalidade numa tentativa de fomentar a confiança. Para tal, fizemos questão de 

sermos os primeiros a falar para demonstrar a necessidade de estabelecermos uma 

relação de confiança. Esse micro universo representativo da comunidade e a 
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subjetividade dos participantes representava nesse momento para nós um contato 

direto com a “realidade” vivida, expressos, de certa forma, na fala de cada um. 

Em um segundo momento, distribuímos algumas tarjetas e pincéis e 

solicitamos que os participantes escrevessem em cada tarjeta o que esperavam 

desse trabalho que estávamos iniciando e qual a contribuição que cada um poderia 

dar. Afixamos essas tarjetas em uma cartolina e conversamos sobre isso. 

Percebemos diante dessa situação que alguns deles tiveram bastante dificuldade 

para escrever e, a partir desse momento, utilizamos somente as expressões orais 

para evitar futuros constrangimentos.   

No segundo encontro recapitulamos um pouco da reunião anterior e fizemos 

uma projeção dos nossos objetivos para os próximos encontros. Explicamos a 

importância de compreendermos o que entendiam sobre saúde e solicitamos que 

cada pessoa do grupo apresentasse o seu ponto de vista. 

Explicamos que essa percepção coletiva sobre saúde seria importante para 

balizar o trabalho que seria feito com as fotografias, considerando a opinião de todos 

os sujeitos e orientando o caminho a ser percorrido por ocasião do registro das 

imagens. Em seguida passamos a discutir com o grupo as questões relacionadas à 

forma como a saúde se manifesta, quais as situações que a favorecem, como ela 

pode ser prejudicada e o que colabora para isso.  

Na etapa da realização do trabalho, por ocasião do terceiro encontro, 

iniciamos uma discussão sobre promoção da saúde buscando qual o entendimento 

do grupo sobre esse tema. Algumas opiniões surgiram, porém sentimos certa 

dificuldade do grupo para expressar sua opinião pela abstração que o tema 

significava para eles. 

Após a conclusão das falas fizemos uma apresentação em power point 

sobre promoção da saúde, os conceitos e a construção da política no Ministério da 

Saúde, objetivando estimular a compreensão da amplitude desse tema e a 

importância da participação da comunidade. Compreendemos que para a 

continuidade do trabalho com o grupo seria importante esse momento. 

Concluída a primeira etapa de encontros com o grupo, referente à 

compreensão dos conceitos e percepções sobre saúde, fizemos, no quarto encontro, 

a escolha dos sujeitos que fariam o trabalho com as fotografias. Após a escolha e 

baseado no que tínhamos discutido nos encontros anteriores, foi delineado um 

roteiro para a feitura das fotografias. O trabalho seria iniciado com fotografias 
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representativas do modo de vida da comunidade, expressos através das vivências 

cotidianas, condições de vida e trabalho. Em seguida seriam fotografadas as 

situações que evidenciassem as transformações na comunidade e as repercussões 

sobre o modo de vida e sobre a saúde, as mobilizações comunitárias para o 

enfrentamento das questões e participação em fóruns, reuniões ou outras 

manifestações de interesse para a comunidade. 

No período concomitante em que estava sendo desenvolvida a pesquisa 

e/ou que estavam sendo produzidas as fotografias, aconteceram encontros com a 

participação da comunidade com movimentos sociais, pastorais sociais, instituições 

governamentais ou outros, e solicitamos que fossem feitos registros para serem 

utilizados pelo grupo. Fotografias feitas pelos sujeitos em momentos anteriores 

nessas situações, também puderam ser aproveitados com a mesma finalidade: 

analisar a relação da comunidade com diferentes sujeitos sociais, seja nas alianças 

para as estratégias de enfrentamento, seja nos embates na defesa de direitos. 

As duas pessoas escolhidas (jovens participantes do grupo) ficaram com a 

máquina fotográfica por um período e quando foi necessário fotografar em locais 

mais distantes, nos deslocávamos até Bolso no sentido de garantir uma maneira 

delas se locomoverem no território a ser fotografado. O resultado desse trabalho foi 

levado para o grupo, no quinto encontro, que avaliou e sugeriu que novas fotografias 

fossem feitas, para complementar o que foi considerado que seria importante 

registrar.  

O principal objetivo, ao se trabalhar com a fotografia, é a atribuição de 

significado à imagem. Neiva-Silva e Koller (2002) relatam que é possível identificar 

algumas funções principais no uso do recurso fotográfico em pesquisa, dentre elas:  

- A função de registro, na qual a fotografia tem o papel de documentar 

determinada ocorrência. Nesse caso o que importa é o conteúdo presente em cada 

uma das fotos ou no conjunto delas; 

- A função de modelo em que são apresentadas aos participantes, fotos que 

enfocam determinado tema, normalmente relacionado com o objeto de estudo, mas 

que não retratam os próprios participantes. São então analisadas as percepções, 

falas ou reações das pessoas em relação às imagens. O foco principal de análise 

passa a ser o observador da fotografia, juntamente com as suas respostas 

direcionadas às diferentes fotos apresentadas; 
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- A terceira função da fotografia na pesquisa é denominada autofotográfica. 

Nestes estudos, uma câmera fotográfica é entregue ao participante e é instruído 

sobre como manuseá-la adequadamente. Posteriormente, é solicitado a tirar 

determinado número de fotos na tentativa de responder a uma questão específica. 

Neste caso, é considerado importante tanto o conteúdo, quanto o autor das fotos, 

assim como a sua percepção em relação às próprias imagens produzidas. 

Consideramos que a metodologia que utilizamos integra a segunda e a 

terceira funções uma vez que o recurso autofotográfico foi utilizado, porém a 

observação das fotografias e as percepções sobre elas constituíram-se também 

como importante material de análise. 

No sexto encontro do grupo analisamos o conjunto de fotografias produzido 

e selecionamos por temas, montando painéis de cada tema para ser apresentado e 

analisado pelos grupos focais descritos em tópico posterior. 

 

3. Técnica da Fotografia: 

 

Em estudo sobre fotografia e a produção do conhecimento Souza e Lopes 

(2002) consideram que depois da invenção do ato de fotografar, a experiência 

humana nunca mais foi a mesma, pois conquistamos, a partir dessa prótese da 

visão, um olhar sobre a materialidade do mundo físico e social que antes não era 

possível, criando em nós uma nova consciência cultural e subjetiva do mundo. 

Loizos (2008) afirma que a imagem, com ou sem acompanhamento de som, 

oferece um registro restrito, mas poderoso, das ações temporais e dos 

acontecimentos reais, concretos e materiais e que embora a pesquisa social esteja 

tipicamente a serviço de complexas questões teóricas e abstratas, ela pode 

empregar, como dados primários, informações visuais. 

Em importante estudo sobre imagens da resistência do campesinato no 

Brasil e na Bolívia, Mansur (2008) diz que a imagem fotográfica firma-se como 

padrão de linguagem impregnada de informações de cunho claramente ideológico. 

O estudo demonstra a relevância da documentação fotográfica na construção da 

memória coletiva e da sua contribuição no processo de resistência à expropriação. O 

autor considera que a história precisa ser compreendida e não somente conhecida e 

a documentação fotográfica possibilita armazenar de maneira estruturada os 

acontecimentos, o que permite resgatá-los, interpretá-los e alicerçar a construção da 
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memória coletiva. O autor considera ainda que o registro fotográfico seja uma 

importante ferramenta para a preservação da história e para a compreensão dos 

acontecimentos, pois a análise das imagens permite pesquisar a natureza específica 

da mudança e os seus impactos. 

Os órgãos de imprensa e as agências de propaganda que prestam serviços 

aos órgãos públicos mostram, por intermédio da imagem, além de outras formas, um  

modelo de ocupação do território nem sempre condizente com o real. Propagam os 

seus projetos de desenvolvimento para a sociedade reforçando essa imagem como 

o único ou o mais relevante caminho para o incremento econômico, tentando 

enfraquecer a luta pela direito à terra e mobilizando a sociedade em favor dos 

grandes projetos de desenvolvimento (MANSUR, 2008). 

Percebemos diante disso a importância de conhecer a percepção da 

comunidade estudada sobre essas situações que lhes afligem e afetam 

sobremaneira, trazendo fortes repercussões sobre as suas vidas e 

conseqüentemente sobre a saúde. Concordamos com esses autores e 

consideramos que o registro histórico por meio das imagens, das transformações 

por quais passam as pequenas comunidades quando da implantação de grandes 

empreendimentos, é uma forma de registro importante e que fornece elementos para 

a reflexão. 

Por se tratar de uma pesquisa participante e ser necessária a integração 

entre pesquisador e grupo a ser pesquisado, construímos coletivamente com o 

grupo formado na primeira fase do trabalho de campo, as estratégias para o registro 

do modo de vida tradicional, bem como, das transformações socioambientais, 

através do uso das imagens. 

Gusmão e Souza (2008) afirmam que as fotos revelam escolhas diante de 

um universo infinito de imagens possíveis, entrelaçando técnica e subjetividade, 

sendo que a fotografia não é um registro mecânico da realidade trazendo grafada a 

subjetividade do fotógrafo. Por compreendermos a importância dessa subjetividade 

e as nuances da escolha das imagens, propusemos ao grupo que os registros 

fotográficos fossem feitos por dois ou mais participantes, jovens, maiores de idade, 

sendo o registro fotográfico precedido por rodas de conversas com o grupo de 

pesquisa que havia sido formado, para a escolha e a formulação de um roteiro para 

o registro das imagens. Esses momentos foram importantes, pelo diálogo entre 

gerações na construção dessa subjetividade, expressa pelo intercâmbio de 
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diferentes olhares e saberes. A idéia da escolha dos jovens para o manuseio do 

equipamento fotográfico foi consensuada, considerando a facilidade que esse grupo 

etário apresenta no trato com as novas tecnologias como também uma maior 

disponibilidade de tempo para desenvolver o trabalho. 

Maurente e Tittoni (2007) afirmam que a estratégia metodológica que utiliza 

o registro de imagens por sujeitos da pesquisa, pode tornar mais clara a noção de 

produção conjunta de saberes e permitir que os sujeitos, visualizem a dimensão da 

sua participação também na construção do conhecimento científico, para além de 

sua função de fornecedores de dados a serem analisados e interpretados pelo 

pesquisador. Assim, a proposta desta estratégia metodológica consistiu em entregar 

aos sujeitos de pesquisa uma câmera fotográfica e solicitar que produzissem 

imagens a partir de dois temas: registro de situações que representassem o modo 

de vida e as situações que caracterizassem as alterações das paisagens locais e 

cotidianas pelos empreendimentos ou em conseqüência deles. Vale salientar que o 

as pessoas do grupo que realizaram esse trabalho produziram uma grande 

quantidade de fotografias considerando a importância para a vida comunitária 

independente desse roteiro pré estabelecido. Após a produção das fotografias em 

uma primeira etapa, o grupo se reuniu para avaliar e definir a necessidade da 

produção de novos registros. 

Segundo Gondim, Feitosa e Chaves (2007) ao se valer de imagem como 

forma de registro, o que se pretende é documentar algumas ocorrências reais, para 

que seja avaliada a repercussão de seu conteúdo nas pessoas. A produção de 

imagens fotográficas feitas por jovens com a colaboração de adultos e idosos foi um 

dos nossos focos de análise. Esses registros foram analisados através da leitura das 

fotografias realizadas e selecionadas pelo grupo formado, em grupos focais 

descritos a seguir. 

 

4. Grupo Focal 

 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa que vem sendo utilizada 

na área de saúde a partir de meados de 1980, sendo, entretanto, na década de 

1990, o período que houve um expressivo aumento de pesquisas utilizando este 

método (CARLINI-COTRIM, 1996). Ele pode ser utilizado no entendimento de como 

se formam as diferentes percepções e atitudes acerca de um fato, prática, produto 
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ou serviços. É um método relativamente simples, rápido e distingue-se por suas 

características próprias, principalmente pelo processo de interação grupal, que é 

uma resultante da procura de dados facilitando a formação de idéias novas e 

originais (RESSEL; GUALDA, 2009). 

Segundo Ressel et al. (2008 apud KITZINGER; BARBOUR, 1999) os grupos 

focais são grupos de discussão que dialogam sobre um tema em particular, ao 

receberem estímulos apropriados para o debate, representando uma técnica que se 

distingue por suas características próprias, principalmente pelo processo de 

interação grupal que é uma resultante da procura de dados. As autoras afirmam que 

em uma vivência de aproximação, permite que o processo de interação grupal se 

desenvolva, favorecendo trocas, descobertas e participações comprometidas. 

Como técnica de pesquisa qualitativa, o grupo focal obtém dados a partir de 

reuniões em grupo com pessoas, que representam o objeto de estudo. Esta técnica 

tem sido utilizada largamente para a estruturação de ações diagnósticas e 

levantamento de problemas; para o planejamento de atividades educativas, como 

objeto de promoção em saúde e meio ambiente; podendo ser utilizada também para 

a revisão do processo de ensino-aprendizagem (IERVOLINO; PELICIONE, 2001). 

As fotos produzidas por jovens do grupo de pesquisa formado, depois de 

selecionadas por temas pelo grupo, foram apresentadas aos participantes de dois 

grupos focais, formados na comunidade, com o apoio e participação das pessoas 

que fazem parte do grupo de pesquisa formado no início do trabalho de campo, 

proporcionando com isso, uma abrangência de olhares e intercâmbio de saberes 

mencionados em momentos anteriores. 
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Figura 11 – Painéis de fotos preparados pelo grupo de pesquisa 

Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 

 
O primeiro grupo focal foi formado com treze participantes com idades 

diferentes. As pessoas compunham um universo bastante heterogêneo assim 

distribuído: um senhor aposentado (75 anos) que realiza trabalhos de agricultura; 

uma senhora aposentada e dona de casa (71 anos); duas profissionais de saúde (34 

e 37 anos); uma professora (40 anos); uma dona de casa (44 anos), três estudantes 

(14, 17 e 18 anos); duas lideranças comunitárias (30 e 35 anos); uma artesã 

indígena (22 anos) e um jovem trabalhador (24 anos).  

Utilizamos como roteiro as fotografias produzidas pelo grupo de pesquisa 

que foram selecionadas e agrupadas por temas e afixadas em cartazes, constituindo 

material para análise. Elaboramos um roteiro de perguntas que balizaram os 

questionamentos sobre as fotografias cujo teor está disponibilizado nos apêndices. 

Iniciamos com as apresentações e cada participante falou sobre si, 

atividades que desenvolve e o interesse em participar do grupo. Apresentaremos de 
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forma integrada os resultados dos grupos focais que foram sistematizados por 

temas, discutidos nos dois grupos. 

A condução do grupo focal foi feita por uma facilitadora e outra pessoa de 

apoio, sendo feitos esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e as regras para 

discussão. Convidamos outras duas pessoas, uma para fazer o registro das imagens 

e outra para executar as gravações das falas. Foram abordados tópicos 

relacionados aos objetivos que visavam compreender a percepção das pessoas 

sobre o modo de vida, as transformações no território e as repercussões sobre a 

saúde, bem como, o papel dos atores sociais, governamentais ou não, que, de certa 

forma, contribuem ou participam do momento presente da vida comunitária, a partir 

das imagens produzidas pelo grupo. As fotografias foram disponibilizadas em 

painéis, por blocos temáticos, podendo cada pessoa fazer comentários e expressar 

a sua compreensão de acordo com o roteiro conduzido pela facilitadora. 

Após a conclusão dos trabalhos do primeiro grupo focal constatamos a 

necessidade da realização de um segundo momento, por não termos esgotado 

todas as questões que precisavam ser discutidas diante dos objetivos almejados 

pela pesquisa. Foi marcado um segundo encontro que se realizou na semana 

seguinte, seis dias depois. Nesse encontro, houve uma redução do grupo, que se 

constituiu de dez pessoas, pelo fato de alguns participantes terem compromissos 

pessoais que não puderam ser adiados. Apesar disso, o trabalho do grupo foi 

bastante satisfatório e foi possível concluir o que estava previsto. As discussões 

travadas nesses encontros foram gravadas e constituíram material discursivo de 

análise. 

A análise dos resultados do grupo focal foi feita, usando a técnica de Análise 

de Discurso - AD.  

 

Fase 4 – Sistematização e Análise dos Dados: 

 

Para o tratamento das informações realizamos um estudo dos discursos 

gravados por ocasião das reuniões do grupo de pesquisa e dos grupos focais. Após 

a transcrição das fitas, em que respeitamos os discursos dos participantes 

emergidos durante as reuniões ou grupos focais, foram feitas leituras aprofundadas 

das falas. Em seguida, os conteúdos foram submetidos a uma categorização 

temática, reunindo-os em categorias de análise organizadas, de acordo com a 
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literatura revisada para a pesquisa. Outras categorias empíricas surgiram e foram 

consideradas relevantes e utilizadas. 

Foi empregada a Análise de Discurso (AD) que de acordo com Gill (2008), 

é o nome dado a uma variedade de diferentes enfoques no estudo de textos, 

desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas e diversos tratamentos em 

diferentes disciplinas. A autora ressalta que não existe uma única “análise de 

discurso”, mas muitos estilos diferentes de análise, e todos reivindicam o nome. 

Caregnato e Mutti (2006) afirmam que não existe apenas uma linha de AD, 

existem muitos estilos diferentes, com enfoques variados a partir de diversas 

tradições teóricas, porém todas reivindicando o mesmo nome. O que esses 

diferentes estilos possam ter em comum, ao tomar como objeto o discurso, é que 

partilham de uma rejeição da noção realista de que a linguagem é simplesmente 

um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da importância 

central do discurso na construção da vida social (GILL, 2008). 

Martins (2004) considera que a AD surgiu na França, nos anos sessenta do 

século vinte, tomando o discurso como seu objeto próprio, opondo-se à Análise de 

Conteúdos, tão difundida na área das Ciências Humanas, as quais concebiam o 

texto na sua transparência, indiferente às articulações propriamente lingüísticas e 

textuais.  

Para Orlandi (2005) Michel Pechêux22, fundador da Escola Francesa de 

Análise de Discurso, imprimiu características fundamentais à AD, que podem ser 

concebidas com base na relação entre a Psicanálise, a Lingüística e o Marxismo 

sem, no entanto, reduzirem-se a essa relação. Segundo a autora, o discurso é 

definido por Pechêux, como sendo efeito de sentidos entre locutores, um objeto 

sociohistórico em que o lingüístico está pressuposto, considerando a linguagem 

como um sistema capaz de ambigüidade. De acordo com os conceitos defendidos 

pelo autor, as pessoas são filiadas a um saber discursivo que não se aprende, mas 

que produz seus efeitos por intermédio da ideologia e do inconsciente. 

Desse modo, se a AD é herdeira das três regiões do conhecimento – 

Psicanálise, Linguística, e Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção 

                                                 
22

 Michel Pêcheux nasceu em Tours em 1988 e morreu em Paris em 1983. Como fundador da Escola Francesa 

de AD, teoriza como a linguagem é materializada na ideologia e como esta se manifesta na linguagem. “Concebe 

o discurso como um lugar particular em que esta relação ocorre e, pela análise do funcionamento discursivo, ele 

objetiva explicitar os mecanismos da determinação histórica dos processos de significação, estabelecendo como 

central a relação entre o simbólico e o político” (ORLANDI, 2005, p.10). 
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– a de discurso. Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 

questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise 

pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como 

materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele (ORLANDI, 

2000). 

A linha francesa da AD foi utilizada na análise dos dados colhidos no 

trabalho empírico, pelo rápido encontro e identidade que tivemos com as idéias de 

Pechêux através dos autores citados. Ressaltamos principalmente o nosso 

interesse pelas contribuições do autor aos estudos linguísticos, ao desenvolver a 

idéia de que a linguagem é uma importante forma material de ideologia e na sua 

AD, ele procura demonstrar os embates ideológicos que ocorrem no funcionamento 

da linguagem e a existência da materialidade lingüística na ideologia (MARTINS, 

2004). 

A sistematização dos resultados e discussões dessa pesquisa participante 

será apresentada de acordo com o processo acontecido no campo empírico, 

entremeados com a literatura revisada com essa finalidade. Os tópicos de 

discussão resultam de um mosaico em que as fotografias são fontes inspiradoras, 

os questionamentos funcionam como fio condutor e os discursos representam a 

percepção dos sujeitos sobre a realidade vivida concatenada pelos elementos 

presentes no momento da realização do grupo focal. 

Em relação aos depoimentos, realizamos algumas correções das falas 

originais dos participantes sem distorcer seu conteúdo, preservando a estrutura das 

falas e o encadeamento das idéias, mantendo-se as expressões próprias da 

linguagem coloquial que não comprometem o decoro nem expõem os sujeitos. 

Considerando a relevância da pesquisa para todos os envolvidos e a importância 

do anonimato para os sujeitos participantes, propomos a identificação dos mesmos, 

por meio de terminologias que garantam o sigilo quanto às falas e expressões de 

todos. 

 

Fase 5 – Discussão de Formas de Divulgação de Resultados da Pesquisa que 

possam interessar aos colaboradores: 

 

Este projeto teve o apoio do Ministério da Saúde, através da Coordenação 

da Saúde do Trabalhador – COSAT; Núcleo TRAMAS-UFC; a colaboração da 
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Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante; da Pastoral do 

Migrante; do Conselho Indigenista Missionário – CIMI, GRÃOS23 – UECE, da 

Comissão da Terra e principalmente da comunidade estudada, Bolso. Serão 

pactuadas com esses atores sociais as formas de divulgação dos resultados da 

pesquisa 

5.2.3 Aspectos Éticos da Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida dentro dos parâmetros contidos na Resolução 

nº. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que dispõe sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos e visa assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado (BRASIL, 

1996) que foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará do Ceará por meio do Protocolo COMEPE-UFC N° 137/2010.  

Este estudo integra a pesquisa “Políticas Públicas de Saúde e Controle 

Social: construindo uma proposta de intervenção para a Saúde Ambiental e Saúde 

do Trabalhador em municípios com empreendimentos do Programa de Aceleração 

do Crescimento no Ceará”, apoiada pelo Ministério da Saúde. 

Para a realização do trabalho de campo com o grupo foi solicitada a 

anuência dos sujeitos da pesquisa mediante o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), que discorre sobre a natureza da pesquisa, 

seus objetivos, métodos e benefícios, esclarecendo-os quanto à participação 

voluntária e o direito de retirar-se da pesquisa no momento em que assim quiserem. 

Foram asseguradas a confidencialidade e o sigilo aos participantes do grupo, 

informando-os de que sua participação ou não nesta pesquisa não acarretaria 

qualquer benefício indevido, nem prejuízo de maneira alguma. 

Para aqueles que reafirmaram o desejo em participar foi solicitada a 

assinatura do TCLE, sendo disponibilizada uma 2ª via para o participante, ficando a 

primeira sob a guarda da coordenação da pesquisa. 

 

 

                                                 
23

 GRÃOS- Grupo de Resistência a Outras Sustentabilidades - Grupo de estudantes da UECE das áreas de 

Serviço Social e Geografia que produzem juntos promovem eventos e trabalham com comunidades litorâneas. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 A Comunidade de Bolso: conhecendo o campo de pesquisa 

Ao iniciar o trabalho de campo com uma idéia pré-estabelecida do caminho a 

ser percorrido já delineado no projeto de pesquisa, nos deparamos com uma 

questão que poderia mudar totalmente o caminho da investigação: a questão 

indígena. Relutamos em considerar a relevância dessa questão que estava se 

apresentando, por temermos as limitações conceituais e a necessidade de um novo 

recorte teórico para tratar desse tema. O fato é que a comunidade de Bolso - sujeito 

do estudo - vive com intensidade esse momento e constrói as estratégias de 

enfrentamento dos problemas, vinculadas à questão indígena. Assim, esta questão 

faz parte do universo empírico de forma muito presente, o que nos fez decidir tratar 

desse tema, mesmo que fosse de forma incipiente pelas limitações teóricas, porém, 

dando a importância devida e esperada pelas lideranças que apoiaram a realização 

do estudo. 

O movimento indígena, presente no território através das famílias e 

lideranças estará sendo tratado no tópico referente a movimentos sociais que atuam 

na comunidade. 

A princípio organizamos o trabalho de campo de forma a contemplar duas 

comunidades pertencentes à área do CIPP: Bolso – São Gonçalo do Amarante e 

Matões – Caucaia, ambas com população indígena e engajadas nos processos de 

resistência. Da mesma forma que iniciamos o trabalho em Bolso o fizemos em 

Matões e durante certo tempo visitamos esta comunidade. No decorrer do processo 

de investigação o trabalho em Matões não evoluiu, o que nos forçou a abrir mão da 

inclusão dessa comunidade no objeto de estudo. Citamos em algumas partes do 

texto momentos vividos em Matões pelo fato desses momentos serem conjuntos 

com a comunidade de Bolso, como também pela abertura que conseguimos junto a 

essa comunidade podendo ser desenvolvidos estudos posteriores. 

Conforme foi delineado na metodologia, realizamos visitas exploratórias ao 

município no intuito de identificar por meio da observação livre e do diálogo com 

informantes chaves quais os passos iniciais que seriam dados. 

À proporção que nos inseríamos no território e conhecíamos as pessoas da 

comunidade, conseguíamos identificar os movimentos sociais que existiam no lugar 
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ou tinham vinculação com as pessoas residentes. As informações sobre os 

atendimentos de saúde na comunidade mereceu especial atenção de nossa parte e 

conversando com as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), foi possível identificar 

como o setor  se organizava para o atendimento das demandas de assistência à 

saúde.  

 A assistência é realizada através de uma equipe da Estratégia Saúde da 

Família. Essa equipe tem como sede a Unidade Básica de Saúde da Família 

(UBASF), sediada em Acende Candeias, e vem para a comunidade de Bolso duas 

vezes na semana com a oferta de consultas médicas e consultas de enfermagem. O 

atendimento odontológico é realizado na UBASF, pelo fato do Posto de Saúde em 

Bolso não ter condições físicas nem equipamentos para esse fim. As consultas são 

agendadas previamente, ou não, e a Equipe de Saúde Bucal organiza a sua agenda 

de atendimentos por turnos, beneficiando todas as áreas de abrangência compostas 

por ACS. 

 O Posto de Saúde de Bolso funciona nos outros dias da semana, com a 

presença de uma Auxiliar de Enfermagem, com a oferta de serviços compatíveis 

com essa função. As ACS da área de Bolso são em número de três assim 

distribuídas: 

- ACS 1 – 132 famílias das localidades de Chaves e Lagoa Seca; 

- ACS 2 – 113 famílias das localidades de Bolso-Centro, Gereraú, Camará e 

Córrego dos Tocos; 

- ACS 3 – 132 famílias das localidades de Taboleiro, Oiticica, Padre 

Holanda, Caraúbas e Tapuio. 

Tapuio é uma localidade pertencente ao município de Caucaia que é 

assistida pelo município de São Gonçalo, pela proximidade geográfica e pela 

interação com as áreas circunvizinhas, fato comum em regiões fonteiriças que 

apresentam um contingente eleitoral que beneficia o município que assiste. 

As imagens a seguir mostram as instalações do Posto de Saúde de Bolso e 

o movimento das pessoas em dia de atendimento pela equipe de Saúde da Família. 
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Figura 12 –Posto de Saúde de Bolso em dias de atendimento da equipe 

 Fonte: Fotos do acervo da pesquisa. 

 

 Em todos esses momentos de contatos com pessoas da comunidade, 

procuramos explicar o que estávamos fazendo ali e qual o nosso interesse em 

pesquisar nessa região, mesmo sem fazer, ainda, a apresentação formal do projeto 

de pesquisa. Vale salientar que as informações e as impressões eram registradas 

em diário de campo. 

As visitas exploratórias sistemáticas foram iniciadas em março de 2009, 

porém já havíamos participado de alguns eventos, a partir do convite de pessoas da 

comunidade após a visita em julho de 2008 do Núcleo TRAMAS, descrito na 

metodologia. A visita à Secretaria de Saúde do Município foi feita em seguida, com o 

intuito de dar conhecimento ao gestor da Saúde sobre a nossa presença na região. 

Foi entregue para a Secretaria de Saúde uma cópia do projeto de pesquisa e 
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recebida a autorização através do Termo de Anuência assinado pelo Secretário de 

Saúde, para a realização da pesquisa. 

Nos primeiros contatos com a comunidade de Bolso já pudemos perceber 

que o discurso de desenvolvimento econômico e social disseminado pelo governo, 

soava de forma diferente junto aos moradores. Segundo Araújo (2008) o início das 

obras da construção do CIPP trazia consigo a concepção da melhoria de vida dos 

moradores locais. A esperança de desenvolvimento para a região foi o discurso 

alavancado pelo Governo do Estado. A autora considera que para conferir 

legitimidade para o deslocamento de famílias de oito localidades que estavam no 

caminho das obras do CIPP, o discurso do desenvolvimento havia se encaixado 

bem naquele momento.  

Em visitas exploratórias e conversas informais registramos no diário de 

campo impressões e dúvidas de pessoas da comunidade, cujas falas são 

reproduzidas a seguir: 

 
[...] em 1996 foi feito um cadastro que pensavam que seria para o IBGE, as 

famílias assinaram e 30 dias depois vieram e falaram que as terras já 
estavam desapropriadas e que o dinheiro já estava no banco (moradora de 
Bolso, 2009). 

 

Conforme relatórios da Pastoral do Migrante, a maioria dos moradores 

aceitou os valores da comissão de desapropriação24 sem saber ao certo o que 

estava acontecendo na região. Das famílias desapropriadas em 1997, quando do 

início da implantação do porto, 86 delas foram para três reassentamentos rurais, 

Novo Torém, Munguba e Forquilha e um reassentamento urbano em Pecém. 

Algumas famílias foram para Fortaleza, outras compraram terrenos nas imediações, 

estando novamente ameaçadas pela desapropriação em um novo desenho de 

apropriação do solo para fins de “utilidade pública”.   

 

                                                 
24

 A Comissão era composta desta forma: 

“03 (três representantes da procuradoria Geral do Estado (PGE); 01 (um) representante da Companhia de 

Integração Portuária do Ceará (CEARÁPORTOS); 1 (um) representante da Secretaria de Indústria e Comércio 

(sic); 03 (três) representantes  da Companhia de Desenvolvimento do Ceará (CODECE); 01 (um) representante  da 

Secretaria de Transportes , Energia e Comunicação de Obras (SETECO); 1 (um) representante da Secretaria de 

Planejamento e Coordenação (SEPLAN); 02 (dois) representantes  do Departamento de Rodagem e Transporte 

(DERT); 02 (dois) representantes do Instituto de desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE) (Araújo, 2008). 
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[...] a comunidade não sabe de nada sobre as novas desapropriações, pois 
não tem diálogo nem informações, não tem comunicação das autoridades 
com a população (moradora de Bolso, 2009). 

 

A população questiona o “progresso” que trará danos ao ecossistema da 

região, à saúde e modificará o seu modo de vida. Teme não só os efeitos da 

poluição do ar pela poeira do carvão mineral sobre as pessoas, fauna e flora, assim 

como dos recursos hídricos, mas também a abertura à concentração de indústrias 

na região. Preocupam-se, todavia, com a desapropriação e a utilização da água, que 

sabem, será necessária no processo produtivo da termelétrica e siderúrgica. 

 

[...] o que podemos fazer? Qual o órgão que devemos procurar para 

resolver esse problema? (morador de Bolso, 2009). 
 

Essas indagações evidenciam a crença nas instituições e a necessidade de 

apoio. O caminho percorrido pelas comunidades atingidas pelo complexo na 

construção da resistência iniciou-se com o apoio da igreja local e Fórum do Litoral25. 

A Pastoral do Migrante veio em seguida e quando chegou à região tornou-se 

importante sujeito, trazendo elementos novos para enfrentar a crise que se instalou 

com este primeiro ciclo de desapropriações (ARAÚJO, 2008). 

A comunidade apoiada pela Comissão da Terra26, Pastoral dos Migrantes, 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), entidades pertencentes à Rede Brasileira 

de Justiça Ambiental (RBJA) e outras entidades civis de defesa dos direitos e da 

cidadania, se organizaram no sentido de mobilizar os moradores e as localidades 

vizinhas para fortalecer o movimento contra a desapropriação e a instalação da 

UTE. Trabalharam para conscientizar a população sobre a importância de que não 

vendam suas propriedades e divulguem os riscos inerentes ao funcionamento 

desses empreendimentos movidos a carvão mineral. Lideranças locais cientes dos 

possíveis danos à saúde e ao meio ambiente, já divulgaram para as comunidades, 

na tentativa de conscientizá-los sobre os impactos sociais e ambientais. 

                                                 
25 Rede de instituições articuladas para a defesa das populações litorâneas frente a construções de grandes projetos 

de desenvolvimento, composta pelas seguintes entidades: Comunidades Eclesiais de Base, Universidades Federal 

do Ceará, Comissão Pastoral dos Pescadores, Instituto Terramar, Instituto da Memória do Povo Cearense, Agência 

de Notícias Esperança, Central Única dos Trabalhadores, Comissão Pastoral da Terra, Centro de Defesa e 

Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza e Gabinete do Dep. João Alfredo (Araújo, 2009). 

  
26

 Formada por representantes das comunidades de Bolso, Chaves e Matões com a finalidade de buscar 

informações e organizar a resistência em defesa do modo de vida e da preservação ambiental frente aos impactos 

provocados pelo CIPP - Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 
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[...] o pior ladrão é o que rouba a terra (morador de Bolso, 2009). 

 
Gregório foi a primeira localidade em que famílias foram desapropriadas 

para a construção da Ceará Steel. Alguns moradores não se conformam até hoje 

com os critérios das desapropriações, principalmente pelo fato dessa faixa de terra 

ter sido desapropriada e não ter sido utilizada até então. Consideram que essa 

situação fere os seus direitos, afetando o modo de vida e a saúde. 

 

Figura 13 –Trecho do terreno que foi desapropriado para a construção da Ceará 
Steel na comunidade de Gregório em São Gonçalo do Amarante – CE 

Fonte: Foto do acervo da pesquisa, feita em agosto de 2009. 

 

Após esses primeiros contatos com a comunidade compreendemos ser a 

questão fundiária o principal motivo de preocupação que acometia as pessoas, 

associada à preocupação em manter o modo de vida, apesar das inquietações sobre 

a natureza dos empreendimentos previstos. 

 
[...] Não é que não nos importamos com a questão ambiental, o 
aquecimento global e coisas assim. A nossa preocupação é preservar 
nossa terra e o nosso modo de vida (moradora de Bolso, 2008). 
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6.2 Viver junto: cronologia de acontecimentos acompanhados e vivenciados 

com a comunidade de Bolso  

 

Após a apresentação das primeiras impressões que colhemos nas visitas 

exploratórias, consideramos importante assinalar momentos que participamos ou 

acompanhamos durante o período de realização do trabalho de campo e que 

tiveram grande significância para a comunidade. Dessa forma, através da nossa 

participação e convivência, pudemos conhecer os diferentes grupos sociais 

existentes, as relações que mantinham entre si, a função social de cada um e os 

objetivos que perseguiam. Essa análise foi importante para compreendermos a 

dinâmica comunitária e a forma como ela se organiza no enfrentamento dos 

problemas do dia a dia, principalmente daqueles que interessava ao objeto de 

estudo. 

As informações colhidas e os momentos vividos configuraram-se como muito 

pertinentes para a organização no processo de pesquisa participante, para a 

atribuição ou divisão da orientação da pesquisa. Nessa etapa de diagnóstico e 

caracterização da  tipologia de grupos dentro da comunidade, corríamos o risco de 

sermos influenciadas pelas concepções e ideologias pessoais ao escolher 

determinado segmento, ou tipos de pessoas, para a interação e organização da 

pesquisa, daí a importância de conhecer um pouco mais o local do estudo. 

Os eventos e acontecimentos descritos a seguir representam momentos 

importantes que foram vividos e compartilhados no decorrer do trabalho de campo. 

 

Quadro 11 – Síntese do processo de disputa territorial, estratégias de enfrentamento 

e acontecimentos marcantes para a comunidade de Bolso 

 

Mês/Ano Atores/Mobilização Fatos 

Fevereiro/2008 Governo do Estado 
Concedida a licença ambiental para a instalação da 
UTE (Usina Termelétrica) movida a carvão mineral.  

Março/2008 
Governo do Estado 
Governo Municipal 

Energia Pecém 

Governo do Estado assina protocolo de intenções para 
a instalação da UTE no CIPP, com o município de São 
Gonçalo do Amarante e a Empresa Energia Pecém. 

Abril/2008 
 

Defensoria Pública 
 

Impetrada Ação Civil Pública pelo defensor público de 
São Gonçalo do Amarante para anular as licenças 
prévias e de instalação e determinar que novo EIA-
RIMA seja realizado por outro elaborador. 
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Maio/2008 
Comunidade de 

Bolso/ Movimentos 
Sociais 

Manifestação pacífica de protesto no lançamento da 
pedra fundamental da UTE, em que moradores das 
localidades vizinhas ao empreendimento postaram-se 
com faixas na entrada do terreno que dá acesso às 
instalações da usina. 

Julho/2008 

Comunidades / 
Núcleo TRAMAS-
UFC / Movimentos 

Sociais 

Reunião com as comunidades de Bolso, Chaves, 
Matões, Área Verde e Tapuio, com palestrante da 
UFC, coordenadora do TRAMAS, falando sobre os 
riscos à saúde decorrentes da implantação de 
empreendimentos movidos a carvão mineral. Estavam 
presentes cerca de 90 pessoas das comunidades 
citadas e representantes do Núcleo Tramas-UFC, 
Pastoral do Migrante, CIMI e Comissão da Terra. 

Setembro/2008 
UFC/Comunidade de 

Bolso 

Visita à comunidade em uma aula de campo com 
grupo de alunos do Mestrado em Saúde Pública - 
Visita à Escola de Ensino Fundamental Manoel Pereira 
de Brito em Bolso, em setembro de 2008, em uma aula 
de campo da disciplina do Mestrado em Saúde Pública 
“Tópicos Avançados em Saúde do trabalhador e 
Saúde ambiental”. 

Novembro/2008 
 

Comunidades 
Impactadas pelo 

CIPP/ Movimentos 
Sociais/Universidades 

Assembléia Geral das Comunidades impactadas pelo 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, realizada 
em Matões, com o Tema: Progresso com direito à vida 
digna. Estavam presentes pessoas das comunidades 
impactadas e representantes da UFC, UECE, RENAP, 
CDPH, CIMI, GRÃOS, CAJU, FUNAI

27
,Associação 

Currupião e Assessor do Controle Social da Saúde 
Indígena. 

Março/2009 

Comunidades 
impactadas pelo 

CIPP/ FUNAI/ 
FUNASA/ MPF/ UFC/ 
Movimentos sociais 

Audiência Pública na Assembléia Legislativa, para 
discutir o decreto de desapropriação para ampliação 
do CIPP e impactos nas comunidades. 

Abril/2009 

 
 
 

Universidade Federal 
do Ceará/ 

Procuradoria da 
República no Estado 

do Ceará 
 
 
 
 

 
Parecer Técnico Nº 01/09 denominado “O povo 
Indígena Anacé e seu        território tradicionalmente 
ocupado” Ref. P.A. 1.15.000.001301/2008-38. 
 
Elaborado por: 
Jeovah Meireles, PhD, Professor de Geografia, UFC 
Sérgio Brissac, PhD, Analista Pericial em Antropologia, 
PR/CE 
Marco Paulo Schettino, MsC, Analista Pericial em 
Antropologia, 6ª CCR 

 
Esse parecer deflagrou uma série de ações tais como 

                                                 
27

 UFC- Universidade Federal do Ceará 

    UECE- Universidade Estadual do Ceará 

    RENAP- Rede Nacional de Advogados Populares 

    CDPH- Comissão de Direitos da Pessoa Humana 

    CIMI- Conselho Indigenista Missionário 

    GRÃOS- Grupo de Resistência a Outras Sustentabilidades 

    CAJU- Centro de Assessoria Jurídica Universitária 

    FUNAI- Fundação Nacional do Índio 
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Comunidades de 
Bolso e Matões/ 

Núcleo TRAMAS/ 
RENAP/ Pastoral do 
Migrante/ Fórum da 

Zona Costeira 

a vinda do Grupo Técnico da FUNAI e uma maior 
mobilização da comunidade indígena Anacé. 

 
 
 
 
Reunião preparatória para o Seminário de Racismo 
Ambiental, com as comunidades de Bolso, Matões e 
Chaves, representantes do Núcleo TRAMAS, RENAP, 
Pastoral do Migrante e Fórum em Fórum em Defesa da 
Zona Costeira.  
 

Maio/2009 

Comissão da Terra-
Bolso/ GRÃOS/ 

TRAMAS/ Pastoral do 
Migrante 

Reunião na comunidade de Bolso com a Comissão da 
Terra, GRÃOS, TRAMAS e Pastoral do Migrante para 
elaboração de Dossiê a ser encaminhado ao IBAMA. 
 

Junho/2009 

Comunidade de 
Matões/ Comissão da 
Terra-Bolso/ GRÃOS/ 
TRAMAS/ Pastoral do 

Migrante/ DNIT/ 
FUNAI 

- Apresentação do Dossiê na comunidade de Matões 
com a presença da Comissão da Terra, GRÃOS, 
TRAMAS, Pastoral do Migrante e pessoas da 
comunidade; 
- Reunião em Matões com a presença de 
representantes da etnia Anacé de Matões, Bolso, 
Santa Rosa e Japuara e comissões da FUNAI E DNIT 
para apresentar relatório de componente indígena da 
duplicação da BR 222; 
- Noite Cultural na comunidade de Bolso realizada pela 
Comissão da Terra com a presença das comunidades 
circunvizinhas. 

Julho/2009 

Comunidade de 
Bolso/Núcleo 

TRAMAS/ GRÃOS/ 
Energia Pecém 

Reunião com a comunidade de Bolso e coordenadores 
do programa de comunicação social da empresa UTE - 
Energia Pecém. 

Agosto/2009 
 

Comunidades de 
Bolso, Matões Santa 

Rosa e Japuara/ 
TRAMAS, CAJU/ 

Pastoral do Migrante 

- Reunião para programar o acolhimento ao GT da 
FUNAI – preparatória para reunião de acolhida ao 
grupo técnico de antropólogos da FUNAI com a 
presença de representantes das comunidades de 
Bolso, Matões, Japuara e Santa Rosa (28), do CAJU - 
Centro de Assessoria Jurídica Universitária (7), 
Pastoral do Migrante (1), Tramas (1). 
- Reunião na comunidade de Bolso com a presença de 
pessoas das comunidades de Matões, Bolso, Chaves, 
Tapuio, Oiticica, Lagoa Seca e Córrego dos Tocos 
para acolhimento a grupo técnico da FUNAI;  
- Noite Cultural na comunidade de Matões com a 
participação da comunidade de Bolso. 

Outubro/2009 

Comunidade de 
Bolso/ CSP/ 
FUNASA/ 

Comunidades de 
Matões, Santa Rosa e 

Japuara/ SEMACE 

- Reunião para apresentação da Companhia 
Siderúrgica do Pecém – CSP explicando o porquê 
desse empreendimento no  
Ceará e porque no Pecém, empregos que serão 
gerados, o projeto, a construção e a operação. 
- Reunião do Conselho Local de Saúde Indígena com 
a presença de 16 conselheiros e 1 representante da 
FUNASA. 
- Audiência Pública em São Gonçalo do Amarante para 
a apresentação do projeto de implantação da CSP. 

Janeiro/2010 

Comunidades de 
Bolso, Santa Rosa 
Japuara, Matões/ 

movimento Indígena 

Assembléia Estadual Indígena em Matões. 
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do Ceará 

Fevereiro/2010 
Comunidades de 

Bolso e Matões/ PGE, 
SEMACE, FUNAI 

Reunião em Matões com PGE, SEMACE, FUNAI e 
pessoas das comunidades de Bolso e Matões para 
discutir a questão da demarcação da terra indígena. 
 

Fonte: Diário de campo. 

 

6.3 Os trabalhos desenvolvidos com o grupo de pesquisa: sensibilidades e 

percepções aflorando em uma construção coletiva 

 
Os passos para a formação do grupo estão detalhados no capítulo da 

metodologia e nos tópicos seguintes será descrito como foram as etapas 

vivenciadas nas reuniões. 

Uma das principais características da pesquisa participante é que ela parte 

dos problemas colocados pelos pesquisados, do cotidiano das pessoas e escuta 

suas vozes. Boterf (1985) considera que nesse tipo de pesquisa existe uma certa 

“filosofia espontânea” que se exprime no senso comum, no sistema de crenças e 

conhecimentos empíricos.  

As imagens a seguir representam o momento de apresentação do projeto e 

a formação do grupo de pesquisa. 
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Figura 14 – Imagens da reunião de apresentação da proposta de estudo e formação 
do grupo de pesquisa realizada em Bolso 
Fonte: Fotos do acervo da pesquisa. 

 

6.3.1 Informações, sabedorias: quem somos nós, o que podemos partilhar 

Conforme exposto na metodologia, realizamos algumas etapas com o grupo 

de pesquisa no intuito de conhecermos as potencialidade de cada um e 

compreendermos como se inseriam nas dinâmicas da comunidade. A seguir alguns 

relatos dos participantes sobre as suas expectativas em relação ao trabalho que 

estávamos iniciando: 

 

[...] eu espero que seja um apoio para toda comunidade e que esperamos 
tudo de bom para nós (grupo de pesquisa). 
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[...] eu espero que tudo venha nos ser útil para a comunidade e que Deus 
abençoe este trabalho e que sejam realizados nossos ideais (grupo de 
pesquisa). 
 
[...] eu espero que essa pesquisa traga para nós, comunidade, informações, 
sabedoria sobre todos os assuntos (grupo de pesquisa). 
 
[...] chegar ao nosso objetivo conseguir esclarecer as pessoas o que pode 
causar na saúde e no meio ambiente (grupo de pesquisa). 
 
[...] é muito importante para todos o nosso esclarecimento e vamos tentar 
passar para as outras pessoas (grupo de pesquisa). 
 
[...] importante para a nossa comunidade, tanto no aspecto ambiental 
quanto individual, valorizando a cultura de modo geral (grupo de pesquisa). 

 

 

Percebemos com as falas uma compreensão acerca dos objetivos que 

almejávamos alcançar e a disposição para aproveitar o momento em benefício da 

comunidade, das suas lutas e suas necessidades. Demonstram um sentimento que 

extrapola a necessidade individual, denota o espírito “comunal”, a forma de 

apropriação de espaços e conhecimentos necessários no momento que estão 

vivendo. Conforme Diegues (2008) esses sentimentos são permeados por uma 

extensa teia de parentesco, de compadrio, de ajuda mútua, de normas e valores 

sociais que privilegiam a solidariedade intragrupal. 

As contribuições que cada participante teria para oferecer foram 

manifestadas e estão descritas a seguir. 

 

Posso contribuir com minha pouca experiência para realização de alguns 
trabalhos do grupo (grupo de pesquisa). 
 
[...] o que eu posso ajudar: conhecimentos, experiência. 
 
[...] conhecimento, partilha de vida (grupo de pesquisa). 
 
[...] ajudar na formação do grupo para o desenvolvimento da comunidade 
(grupo de pesquisa). 
 
[...] o que eu posso oferecer é espaço e boa vontade de trabalhar pela 
irmandade deste lugar (grupo de pesquisa). 
 
[...] estou para ajudar no que for preciso (grupo de pesquisa). 
 
[...] na medida do possível quero acompanhar o grupo, me coloco a 
disposição (grupo de pesquisa). 
 
[...] posso me empenhar mais em ajudar, compartilhar, acho que se todos 
tiverem um só propósito, vamos alcançar as nossas metas e as metas dos 
outros, porque a união é muito importante para todos (grupo de pesquisa). 
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Os relatos do grupo demonstram a boa vontade em colaborar com a 

realização da pesquisa na comunidade, compreendendo a importância da 

participação individual e coletiva. 

6.3.2 Saúde como expressão do “viver” em Bolso: aspectos do conceito ampliado 

emergem no campo empírico 

Para sensibilizar o grupo e despertá-lo para a feitura das fotografias que 

conduziriam o grupo focal consideramos que seria importante compreender o 

conceito de saúde presente em suas experiências nesse campo. 

Apresentamos a seguir algumas percepções sobre a importância da saúde, 

apreendidas desse momento: 

 

[...] eu era muito doente, tinha muitos problemas de saúde, mas quando 
voltei para morar aqui, a partir daí foi que comecei realmente a ter saúde 
(grupo de pesquisa). 
 
[...] muitos acham que dinheiro é tudo, né? Carro do ano é tudo, né? Casa 
boa é tudo, né? Mas não é. É Deus em primeiro lugar, na nossa vida e a 
nossa saúde. Porque sem saúde nós não chegamos a ser feliz. Porque a 
felicidade vem de Deus e vem da nossa saúde. Então isso aqui é um pouco 
assim do que eu entendo... (grupo de pesquisa). 
 
 [...] a gente acha que a saúde é tudo, né, para a gente. Se a gente botar o 
que a gente faz, realiza tudo, uma pessoa doente não tem capacidade de 
nada (grupo de pesquisa). 
 
[...] é tudo, é tudo. A saúde, ela influi em tudo. A saúde influi ao teu redor 
até as pessoas que te circulam, entendeu? As pessoas que você tem 
amizade, tudo isso influencia sobre a tua saúde (grupo de pesquisa). 
 
 Aí é tudo, um conjunto, né? A saúde é um conjunto. De tudo (grupo de 
pesquisa). 

 

 
O grupo trouxe uma compreensão que denota a expressão das suas 

vivências, o cotidiano vivido e as nuances que se referem ao processo saúde-

doença na sua interação com a vida. O “estar sadio” está estritamente vinculado ao 

modo de vida em todas as suas expressões e cada pessoa demonstra uma 

percepção que se baseia em necessidades individuais, crenças, aspirações e afetos. 

Nas concepções espirituais e na concretude do dia a dia. 

O conceito ampliado discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que 

orientou o texto constitucional nos capítulos sobre saúde e fundamentou a criação 

do SUS, presente no relatório final explicita: 
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“Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 
saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização 
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos 
níveis de vida (BRASIL, 1986). 
 
A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de 
determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, 
devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas (BRASIL, 
1986). 

 

Ao falar sobre saúde e tentar sistematizar uma compreensão acerca dessa 

questão, o grupo revela uma vinculação com as práticas da vida, as vivências 

cotidianas e as relações entre as pessoas. 

  

6.3.3 A saúde e seus condicionantes: o que “favorece”, o que “prejudica” conforme a 

percepção do grupo 

Os relatos do grupo expressam quais os elementos e as situações que 

podem favorecer a saúde.   

  

 Eu acho que o que favorece a saúde é uma família bem estruturada, que 
não tenha tanta confusão, tantos problemas (grupo de pesquisa). 

 
[...] as amizades, acho que tudo isso favorece para uma boa saúde (grupo 
de pesquisa).  

 
[...] crianças brincando ao ar livre. Também é saúde para elas.  Brincar na 
terra, feliz, correr para lá e para cá. Pelo menos meus primos, quando vêm, 
se sentem no céu, não querem ir simbora mais. A liberdade que eles tem de 
correr, de brincar...isso aí é até um esporte para eles. É uma espécie de 
esporte para melhorar a saúde (grupo de pesquisa). 

 
[...] o que prevalece a saúde é não ter muita perturbação na família, né? 
Porque tem muita gente que tem problemas na saúde. Aí vai se 
preocupando, vai ficando doente.  Porque eu vejo muito isso, por onde eu 
ando eu vejo muito isso. A maioria é mãe, porque mãe se preocupa muito 
com a família (grupo de pesquisa). 

 
 

 

As relações familiares, os laços de amizade, a paz, o exercício da liberdade 

são condições importantes que favorecem a saúde, conforme a percepção do grupo. 

Os elementos comuns que perpassam essas relações, reforçando os laços de 

solidariedade e confiança, rompem com o modelo dicotômico da modernidade, 



141 

 

segundo o qual a sociedade ou seria fruto de uma ação planificadora do Estado ou 

do movimento espontâneo do mercado (SANT‟ANA JÚNIOR, 2009). 

O campo empírico contradiz essa acepção, nos mostra a capacidade de 

uma pequena comunidade organizar-se seguindo as próprias vocações, construindo 

laços de solidariedade. O grupo traz elementos que demonstram a capacidade de 

compreender a saúde de uma forma ampliada e não restrita às dimensões 

econômicas e materiais da vida. 

 
 

Acho que uma boa alimentação, a pessoa ter paz, ter tranquilidade (grupo 
de pesquisa). 
 
A alimentação, né? Ela é muito importante na nossa saúde. A alimentação, 
ela é uma coisa básica sobre a saúde (grupo de pesquisa). 
 
Condições de ter uma boa alimentação também. Porque a gente sabe que 
tem pessoas que não se alimentam bem porque não podem (grupo de 
pesquisa). 
 
[...] um clima como esse é favorável à saúde. [...] a nossa água aqui é muito 
saudável. A gente tem também as belezas das águas, desse ar que não é 
tão poluído (grupo de pesquisa). 

 
 

A alimentação, o clima, a água, são elementos imprescindíveis para que a 

saúde aconteça conforme a opinião do grupo. E essas opiniões, manifestadas com 

simplicidade, conformam-se na dimensão da promoção da saúde, emancipatória, em 

que os modos de viver não se referem apenas ao exercício da vontade e/ou 

liberdade individual. Ao contrário, os modos como sujeitos e coletividades elegem 

determinadas opções de viver como desejáveis, organizam suas escolhas e criam 

novas possibilidades para satisfazer suas necessidades, desejos e interesses 

pertencem à ordem coletiva, uma vez que seu processo de construção se dá no 

contexto da própria vida.  

Conforme Mendes “saúde é resultado de um processo de produção social” 

que expressa a qualidade de vida da população, entendendo a qualidade de vida 

como uma condição de existência da humanidade em sua dimensão individual e 

coletiva inerente ao modo de “andar a vida”, a um “viver desimpedido”, “prazeroso” 

(MENDES, 1996, p. 237). 

 

Tem umas coisas aqui na nossa comunidade agora, que eu acho que  elas 
prejudicam muito a saúde. Por exemplo: lá em casa agora tem esse trânsito 
assim horrível. Tem dias que é um barulho que você sente incomodado... 
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deixa você agitada...É caminhão, é carro passando sem parar (grupo de 
pesquisa). 
 
 Acho que mais poluição.  O movimento também. Acho que é a vinda 
dessas fábricas para cá. Com certeza o nosso clima vai mudar. A 
movimentação de transportes... (grupo de pesquisa). 
 
Eu acho que o que vai modificar tudo, por completo é a vinda delas, 
(fábricas) no sentido de poluição, desarmonia. Tudo que a gente tem hoje, a 
gente vai perder. Não vai ter mais aquela tranqüilidade, né... (grupo de 
pesquisa). 
 
Antes o nosso ar não era tão contaminado, nós respirava ar puro. Agora 
não, né? Já é poeira, já é tudo, não é como era antes. Antes a gente tinha 
mais saúde do que agora. Que antigamente eu nem tinha essas crises, não 
tinha tantas doenças. Aí hoje em é dia é todo mundo gripado, com dor de 
garganta (grupo de pesquisa). 
 
[...] Por exemplo, eu tenho problema de pressão. Faz três anos que eu tomo 
remédio prá pressão. E assim, hoje em dia com essas fábricas, essas 
coisas, é muita gente estranha no nosso lugar. A gente já dorme com medo. 
Porque a gente não conhece as pessoas que estão aqui no lugar da gente. 
Antigamente a gente ia dormir com a porta aberta (grupo de pesquisa). 

 
 
  

 O ambiente transformado pela implantação de empreendimentos é citado 

como um fator importante na condição de saúde das pessoas, não só nos aspectos 

físicos, mas, principalmente nas formas de apropriação diferenciada, que os 

empreendedores, fazem do território. Observamos pelas falas que se encontra em 

andamento uma outra lógica de ocupação do território, a do empreendedor que o 

percebe como recurso produtivo, sem se ater ao que acontece com as pessoas no 

dia a dia e as dinâmicas vividas pela comunidade. 

 Suas falas demonstram preocupação com as repercussões sobre a saúde 

advindas das transformações que estão acontecendo na comunidade. O movimento 

dos transportes carreando material para as construções, ônibus com trabalhadores, 

estradas secundárias abertas para facilitar o desvio para carros pesados provocando 

poeiras, insegurança, são algumas situações emblemáticas relatadas. 

6.3.4 A Promoção da Saúde: o entendimento do grupo sobre essa questão 

 Após uma exposição feita sobre promoção da saúde, conceitos e 

aproximações sobre o tema, foram apreendidas algumas falas conforme descritas a 

seguir:  
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[...] esse povo que vai pras universidades, que se forma, quando volta para 
uma área de serviço, eles pouco trabalham a parte da promoção, mais é 
essa parte de curar mesmo (grupo de pesquisa). 
 
[...] trabalhar mais a parte preventiva com questões de palestras, mas não, 
na realidade eles querem é ver o nome deles subindo, o nome deles 
subindo e a comunidade descendo (grupo de pesquisa). 
 
[...] Pois é, eu já acho assim: toda vez que a pessoa vai pro médico é 
aqueles mesmos remédios, todos os meses, aí você vai de novo, aí passa 
os mesmos, aí no outro, os mesmos remédios e o negócio não fica bom 
(grupo de pesquisa). 
 
[...] às vezes a alimentação é boa, mas a pessoa precisa ter a informação. 
Ela às vezes tem umas coisas no quintal da casa dela e ela não sabe o 
tanto de vitamina que tem nesse jardim, que se ela for lá fora comer, ela vai 
melhorar, né? (grupo de pesquisa). 

 
 

Suas falas sobre promoção da saúde estão relacionadas com a assistência 

e a forma como são feitos os atendimentos pela equipe de saúde que atua na área. 

Demonstram uma necessidade do avanço da atuação da equipe no sentido da 

promoção da saúde, que não se restrinja exclusivamente às prescrições de 

medicamentos. Reflete a necessidade de mais informações do setor saúde, o 

desenvolvimento de atividades educativas. 

A lógica que predomina no grupo é similar a que orienta a implantação de 

serviços. A de que mais doentes e mais doenças devem ser enfrentados com mais e 

mais serviços de atenção médica, independentemente de que os fatores 

determinantes estejam orientados para a produção social das enfermidades 

(FERREIRA; BUSS, 2002). 

O trabalho realizado com o grupo de pesquisa, as discussões travadas sobre 

saúde, seu conceito e condicionantes, sobre promoção da saúde e como ela pode 

ser efetivada, orientaram a realização da etapa seguinte com a produção das 

fotografias e a discussão sobre elas. 

6.4 O Modo de Vida: imagens e representações 

A nossa inserção no território escolhido para sediar o estudo foi pautada 

principalmente pelas demandas da comunidade que nesse momento necessitava de 

apoio e esclarecimentos sobre os processos produtivos que chegavam. Desde o 

início, o núcleo central de Bolso com a igreja católica, a lagoa, a escola e as 

residências e o sítio Chaves com as igrejas evangélicas, e o conglomerado de casas 

circunvizinhas, foram o foco principal do nosso estudo. Percebemos, conforme 
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adentrávamos na dinâmica da comunidade, que as áreas de influência e convivência 

dos grupos populacionais nesse espaço não tinham limites estabelecidos. Outros 

espaços com suas lagoas, as matas que caçam, comunidades vizinhas, residências 

dispersas, as “firmas”, os reassentamentos, fazem parte do universo vivido pela 

população com uma interação constante e dispunham de elementos a serem 

observados e conhecidos. 

Dessa forma, a percepção e descrição do modo de vida referem-se a esse 

universo, sem limites geográficos precisos, seguindo a lógica da vida comunitária, 

apenas com os limites da objetividade necessária nesse tipo de estudo. Os debates 

foram conduzidos a partir desse ponto, pelas fotografias produzidas pelo grupo de 

pesquisa e apresentadas nos grupos focais, com roteiro de perguntas pertinentes 

aos temas escolhidos e relacionados com o objeto de estudo. 

O grupo fotografou a categoria modo de vida retratando os aspectos 

culturais, as atividades sociais, como moram, o que plantam como se divertem. As 

intervenções no território pela chegada dos empreendimentos e momentos vividos 

durante o período que ocorreu a pesquisa. A categoria trabalho apareceu nas 

imagens de forma incipiente embora tenha sido bastante debatida no grupo. 

Procuramos sistematizar as imagens e as percepções sobre elas, colhidas nos 

grupos focais, da forma como foram apresentadas e discutidas nos grupos. 

6.4.1 As atividades produtivas tradicionais e a beleza dos quintais em Bolso: 

contribuições para a sustentabilidade e para a promoção da saúde 

As atividades produtivas tradicionais em Bolso consistem de agropecuária, 

produção de frutas (coco, manga, castanha de caju), pesca, caça, e farinhadas.  

Algumas poucas famílias trabalham com atividades extrativistas, como a utilização 

de produtos dos carnaubais para a confecção de chapéus esteiras e surrões e 

retirada da cera.  Outras produzem trabalhos manuais como bordados e costuras e 

outros tipos de artesanato. 
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Figura 15 – Tipos de cultivos presentes nos quintais de Bolso – côco, urucum, 
mandioca e verduras 
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 

 

A produção de urucum, milho mandioca, pequenas hortas e grande 

variedade de frutas, fazem parte do cotidiano das famílias e significam um aporte 

para alimentação.  

 

Desde (o tempo) os nossos avós, até antes, que a gente mora aqui e 
pretendemos morar aqui o resto das nossas vidas. Para mim é um lazer 
cuidar das minhas coisas, cuidar da plantação[...] ter a macaxeira,  a batata 
a melancia, o caju. Se a gente perder isso para ir para outro canto é uma 
tristeza maior que pode existir (participante do grupo focal). 
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A alimentação daqui é mais sadia, ter o quintal plantado [...] a gente não 
compra as frutas, dá a quem não tem (participante do grupo focal). 

  
 
 

 O sentimento de pertença e a solidariedade surgem nas falas das pessoas. 
 
 
 
 

 

Figura 16 –Plantas medicinais presentes nos quintais de Bolso – capim santo, 
corama, malva e alfavaca 
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 
 

 
A gente tem a obrigação de cuidar dessas plantas, pois usufruímos delas 
(participante do grupo focal). 
 

No tempo da fruta fica farto, a gente evita de gastar, dá para as pessoas [...] 
a gente fica satisfeita (participante do grupo focal). 

 

 
A valorização das plantas que as famílias de Bolso dispõem em seus 

quintais está presente nas falas das pessoas. Representam uma forma de comungar 

com a natureza daquilo que ela tem para oferecer, reconhecem a dádiva e 

compartilham com os demais. 

O aporte de alimentos presentes nas plantas dos quintais e inseridos no 

cardápio das famílias colabora com a segurança alimentar e perpetua 

comportamentos que passam de geração após geração. 

Tão importante como os elementos que entram na composição de um 

determinado modo de vida é a forma como este é percebido e experimentado pelos 

indivíduos (BORSOI, 2005).  
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      Figura 17 – Cultivos presentes nos quintais de Bolso – milho e mangas  

       Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 

 
Os quintais são as áreas que ficam atrás e ao lado das casas. Apresentam 

geralmente canteiros (horta suspensa), ervas medicinais e árvores frutíferas. Alguns 

quintais, os maiores, concentram roças de mandioca e milho. É comum a criação de 

galinhas, que são criadas soltas e costumam circular nos quintais vizinhos. Algumas 

famílias criam patos e porcos, porém em menor quantidade e no caso dos porcos 

são criados presos. 

 
Os idosos daqui zelam os quintais como zelam a família (participante do 
grupo focal).  

 
Temos uma vida boa, temos o mar bem perto, temos laços com a terra, 
cuidamos das plantações, parentescos e ligações de família. Nosso modo 
de vida é bonito, não queremos perder (participante do grupo focal).  

 
Nas nossas casas temos espaço para as crianças brincarem. O ar é bom, 
as crianças se reúnem (participante do grupo focal).  

 

 
   Figura 18 – Crianças brincando nos quintais e reunidas em dia de festa 

    Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 
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Figura 19 – Variedades de frutas presentes nos quintais de Bolso – siriguela, côco, 
goiaba, ata, caju, mamão, limão, acerola e banana 
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 

 

 

A beleza das fotografias produzidas pelo grupo no quesito “modo de vida” 

sensibilizou o grupo focal que manifestou sua apreensão sobre o futuro: 
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[...] As fotografias, elas mostram realmente o sentido ds coisas.  Aí muito me 
preocupa hoje, será que daqui a três anos, cinco anos, ou sei lá, amanhã, 
não sei quando, será que nós vamos estar olhando para esses coqueiros, 
esses cajueiros aí que estão dando o caju, a mangueira que deu a manga... 
(participante do grupo focal). 

 
[...] me preocupa hoje, será que daqui a três anos, cinco anos, será que nós 
vamos (ter) esses coqueiros, esses cajueiros, as mangueiras? (participante 
do grupo focal). 

 
 

As fotografias produzidas pelo grupo de pesquisa e que serviram de base 

para as reflexões nos grupos focais, demonstram toda a riqueza dos quintais e a 

importância destes para as famílias. São espaços apropriados pelas crianças para 

as brincadeiras, espaços produtivos, fontes de alimentos saudáveis, o que justifica a 

dificuldade de adaptação das famílias para viverem em assentamentos. 

 

 

Figura 20 – Casas do assentamento Munguba, no município de Paracuru, para onde 
foram 40 famílias, na primeira etapa da desapropriação do CIPP 

Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 
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6.4.2 Os interesses e os sentidos que movem a relação humana com o ambiente 

 

 

 
Figura 21 – Pessoas da comunidade, a simplicidade do modo de vida e a interação 
com a natureza: nos quintais e na farinhada 
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa.  
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[...] a gente tem fruta, terra, água, tinha um mar bonito e um ar saudável. E 
hoje, essa destruição, que está acontecendo e daqui a pouco a gente não 
vai ter mais isso (participante do grupo focal). 

 
É bom a gente ver o quanto o que a gente tem é precioso, e por ser tão 
precioso, interessa a muita gente. [...] a gente tem algo que é valioso, 
porque nos garante a vida no presente e a vida no futuro, a vida dos nossos 
filhos (participante do grupo focal).  
 
O trabalho no meu quintal para mim é um lazer. Acordo as cinco horas da 
manhã e vou cuidar das minhas plantas. (participante do grupo focal).  
 
Eu morava em Fortaleza e tomava seis tipos de remédios. Voltei para cuidar 
do que é meu e agora só tomo um. Não sinto mais nada. O trabalho daqui 
está me curando. (participante do grupo focal).  

 

 

Pelos relatos podemos compreender o processo de ocupação do território e 

a valorização das atividades como estratégias de reprodução social dos habitantes 

de Bolso. A organização do trabalho, as manifestações culturais, a sociabilidade e 

solidariedade garantem a inserção das famílias em um universo favorável que se 

sentem ameaçados com a possibilidade de mudança. 

O usufruto dos espaços não se restringe às áreas construídas, é rotina 

colocar as cadeiras embaixo das árvores para conversarem em dias mais quentes, 

trabalhar de acordo com o horário do sol, ter o descanso merecido. A ecologia do 

trabalho se coaduna com a do ambiente, equilibram-se assim. Colaboram para a 

própria saúde.  

Freitas e Porto consideram que: 

 

A saúde das populações humanas depende e se expressa em função 
não só da ausência de doenças, mas também do acesso aos recursos 
existentes no mundo material (ter sustento, moradia e alimentos para 
uma vida digna), da vida e do trabalho em um ambiente não degradado 
e seguro, da manutenção de relações sociais saudáveis em ambientes 
igualmente saudáveis, das possibilidades de expressões culturais, 
religiosas e estéticas e das liberdades de escolhas e ações que 
respeitem o ambiente como um bem comum do planeta (FREITAS; 
PORTO, 2006, p.111). 

 
 

Nessa perspectiva a interação com o ambiente e o sentido da vivência 

cotidiana em Bolso promove a saúde, contradizendo com as políticas públicas 

fragmentadas e os interesses materiais que movem a implantação de 

empreendimentos em territórios com comunidades tradicionais. 
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6.4.3 As manifestações culturais e as atividades sociais em Bolso: criatividade e 

harmonia, expressões de simplicidade 

 

  Figura 22 – Noites culturais realizadas em junho de 2009 e junho de 2010  

   Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 

 

 Todo ano nós nos reunimos e fazemos uma noite cultural no mês de junho. 
As crianças dançam quadrilhas, as famílias se reúnem, as crianças fazem 
as apresentações, os desfiles, participam bastante (participantes do grupo 
focal).  

 
 A gente conduz as nossas atividades culturais do nosso jeito, é muito rico 
(participantes do grupo focal).  
 
 Nós fazemos um trabalho com grupo de jovens, temos a dança de São 
Gonçalo, o grupo de danças e o coral. É uma diversão saudável 
(participantes do grupo focal).  
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Pelos relatos descritos ao apreciarem as fotografias com as manifestações 

culturais, os participantes do grupo focal reconhecem a importância do elemento 

cultural como forma de sociabilização e coesão das famílias. Tradicionalmente a 

comunidade realiza suas atividades culturais em festejos religiosos, ou ligadas às 

atividades da escola. Essa forma de convivência acontece entre os membros da 

própria comunidade e das comunidades vizinhas, tendo como elementos comuns 

que perpassam essas relações, os laços de solidariedade e confiança que se 

apresentam de forma voluntária. 

Dessa forma a comunidade, por meio da criatividade, cria mecanismos de 

mobilização e participação e promove a saúde, por desenvolver ações que visam a 

satisfação e melhoria da vida. 

Os momentos de decisão e de necessidades de organização são 

compartilhados. A comunidade realiza reuniões importantes utilizando os espaços 

das igrejas.  

 
 

 Figura 23 – Reuniões realizadas nas igrejas 
  Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 
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Os jovens não têm um espaço específico para os seus encontros durante a 

semana, reúnem-se nas próprias casas para conversarem ou para acessar a 

internet, nas residências que possuem esse recurso, porém no final de semana, 

reúnem-se no “Barreiro” e na Lagoa de Bolso. 

 

 

       Figura 24 – Barreiro ou lago azul   
       Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 

 

Esse lago azul só existe lá porque tiraram a mata. Ali no barreiro era uma 
mata tão grande que uma vez nós fomos pegar lenha e eu me perdi. 
Tiraram a mata, depois tiraram o barro para a terraplanagem da Ceará Steel 
e formou o barreiro (participante do grupo focal). 

 

 

O Barreiro é resultante de uma profunda escavação no solo para retirada de 

barro para a terraplanagem do local que seria construída a Ceará Steel. Formou-se 

uma pequena lagoa artificial que a comunidade utiliza para banhos numa clara 

demonstração da capacidade de construir-reconstruir o seu modo de vida, 
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vivenciando processos de aprendizagem, transformação e redimensionamento de 

aspectos importantes da vida, conforme relata Borsoi (2005). 

 

Figura 25 – Lagoa de Bolso muito utilizada para lazer no final de semana 

Fonte: Foto produzida pelo grupo de pesquisa. 

 
 

6.5 A chegada do desenvolvimento: transformações e impactos no modo de 

vida decorrentes da implantação dos novos processos produtivos sob a visão 

da comunidade 
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Figura 26 – A chegada do desenvolvimento em Bolso: destruição de casas em áreas 
desapropriadas; aterramento e destruição de plantações; área terraplanada para 
construção da siderúrgica, destruição de vegetação em dunas para construção da 
esteira transportadora de carvão mineral  
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 
     

 
Quem está interessado no desenvolvimento é o governo, são os políticos. 
Quem estão se beneficiando são eles mesmos. As fábricas vão trazer  
muito dinheiro para eles. O governo e grandes empresas, como eles dizem 
que essa (siderúrgica) é a maior do Brasil. (participante do grupo focal). 

 
O que é esse desenvolvimento que chegou sem convite dos moradores. 
Nenhum fez convite, ligou ou pediu a Deus para ele (o desenvolvimento) vir. 
(participante do grupo focal). 
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Eu entendo que eles só querem trazer o mal para a gente, porque a 
poluição prejudica a nossa saúde. (participante do grupo focal). 
 
Desenvolvimento tem o lado positivo para os governantes e negativo para 
nós. (participante do grupo focal). 
 
Esse tal de desenvolvimento não é desenvolvimento e sim a morte. As 
desapropriações de 1998 levaram muitas pessoas à morte. (participante do 
grupo focal). 

 
 
 

Conforme retratada pelas fotografias e pelos relatos do grupo, a chegada do 

desenvolvimento traz um esteio de destruição que se inicia pelas desapropriações e 

avança sobre a natureza. É claro, para os participantes do grupo, quem são os 

beneficiários desse modelo. Ressentem-se da imposição e intervenção sobre suas 

vidas, reconhecem o fato de não terem sido consultados sobre os seus destinos. Tal 

situação evidencia a não participação nos processos decisórios. 

As alegativas para tal destruição se revertem de um discurso em que o “bem 

comum”, a geração de empregos, o desenvolvimento econômico para o estado e a 

necessidade de remoção dos “obstáculos” justifica tal proceder. É dessa forma que o 

governo do Estado do Ceará denomina as comunidades do CIPP, que resistem e 

lutam pelo direito de permanecer na terra tradicionalmente ocupada. 

Dessa forma há uma contradição entre o que está posto nos planos de 

governo, especialmente no plano plurianual, PPA 2008-2011 nos seus três eixos: 

“Economia Para Uma Vida Melhor”, “Sociedade Justa e Solidária” e Gestão Ética, 

Eficiente e Participativa, citado nas páginas iniciais.  A vida das comunidades não 

têm melhorado, não há justiça e solidariedade na forma que acontecem as 

intervenções nesses territórios, tampouco se dá a participação nesse processo pelas 

pessoas atingidas. 

Ribeiro (2008) afirma que desenvolvimento é um dos discursos mais 

inclusivos no senso comum e na literatura especializada. A plasticidade do discurso 

sobre desenvolvimento é central para assegurar sua viabilidade continuada; ele está 

sempre em processo de transformação, de cumprir promessas. Os que relutam em 

se tornar sujeitos do desenvolvimento se deparam com a apropriação do poder local 

pelos empreendedores, em que o seu destino é suscetível de ser seqüestrado por 

um grupo organizado de pessoas, fato difícil de conceber antes do projeto de 

desenvolvimento. 
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6.5.1 Transformações no modo de vida: uma necessidade ou uma imposição do 

desenvolvimento?  

  

 
 

Figura 27 – Placas indicativas de alguns empreendimentos instalados ou em 
processo de implantação na área de Bolso. Construções da UTE Energia Pecém  

Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 
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Onde tem aquela fábrica de cimento desce uma poeira danada no meio do 
mundo. Os que moram por ali estão em tempo de não agüentar de tanta 
zoada e poeira. (participante do grupo focal). 

 
A nossa preocupação é com essas empresas que ainda estão para vir. E 
quando elas chegarem, começarem a desmatar, começarem a trabalhar [...] 
essa siderúrgica...[...] vai chegar mais preocupação! Quem acaba mais a 
área da saúde é a preocupação. A gente pensa, a gente sente, aí vai mexer 
com a pressão e aí por diante. (participante do grupo focal). 

 
Eu me lembro o tempo do meu pai, quando ele conseguiu um pedaço de 
chão para criar os filhos, os netos. Será que as crianças vão poder fazer 
isso com seus filhos (no futuro)? Eu acredito que não! [...] tudo que a gente 
quer é permanecer aqui, criar os filhos aqui. (participante do grupo focal). 

 
[...] essa pressão que a gente está passando hoje, esse momento de 
angústia, de não poder dizer: a gente vai continuar aqui, vai viver até o fim 
da nossa vida aqui! A gente não tem mais como fazer isso, sabe? 
(participante do grupo focal). 

 
  

As falas dos participantes demonstram as preocupações com a vinda das 

outras empresas que trarão impactos maiores e que podem ocasionar maiores 

problemas.   

O crescimento extensivo orientado verticalmente pelo Estado e pelas forças 

de mercado, pautado para o CIPP, não leva em conta as necessidades da 

população residente, suas insatisfações e angústias. É oferecida a possibilidade de 

“mudarem de lugar”, para que não sejam obstáculos ao crescimento econômico. 

Reassentamentos ou indenizações pelas “benfeitorias”, uma vez que a terra foi 

decretada de utilidade pública, são as opções que oferecem. 

Conforme Porto (2004), uma expressiva parcela das causas de mortalidade 

no Brasil é decorrente das desigualdades sociais de grande parcela da população 

excluída dos benefícios do desenvolvimento, recaindo sobre essa mesma parcela as 

piores condições de trabalho, moradia e vida, com suas implicações nos diversos 

tipos de doenças. Uma questão de injustiça ambiental. 

Com a globalização, as realidades localizadas se universalizam, o dado local 

torna-se transcultural e as estruturas de poder remetem a estratégias empresariais 

mundializadas. A forma como as populações são reassentadas, as indenizações 

inadequadas, a falta de cumprimento das promessas governamentais são fatos 

presentes em diversas partes do mundo. A execução de projetos de infraestrutura, 

apresentadas como obras necessárias ao “progresso e a modernização” para 

melhorar as condições de vida da sociedade como um “todo” é o discurso do centro 

de poder nacional ou regional e das agências multilaterais (ALMEIDA, 1996). 
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A população de Bolso vive o dilema de não querer sair do seu lugar, a 

intranquilidade e a insegurança sobre o seu destino. Alguns capitulam, vendem suas 

terras, outros resistem, buscam apoio, organizam-se.  

6.5.2 Percepção da migração: os trabalhadores que chegam são intrusos ou sujeitos 

de direitos?  

A terraplanagem do terreno e o início da construção da termelétrica tem 

atraído um contingente populacional diferenciado para esse território. Existem 

atualmente casas alugadas que abrigam de 30 a 40 homens vindos de outros 

estados. Nas imediações das residências dos participantes do grupo existem três 

casas nessa situação, conforme os relatos. Essas casas são, principalmente, as 

casas que eram habitadas apenas em finais de semana e que estão alugadas para 

as empresas.  

 

 
Figura 28 – Casa de trabalhadores em Bolso, carros em que trabalham e transportes 
que os conduzem 

Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa. 
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[...] pessoas novas vindo para a nossa comunidade, ficar no nosso meio. 
Pode ocasionar um monte de coisa. Tráfico de drogas, prostituição.  Que aí 
você não vai mais ficar tão tranqüilo, não mais viver tão em paz (grupo de 
pesquisa). 
 
 [...] é importante você lutar para quando chegar o tempo da sua idade 
(velhice) você está descansado, não ter preocupação para sobreviver, ter 
tranqüilidade e paz na vida. [...] o que eu passei por aí a fora, [...] quando 
você sai do seu lugar, você encontra coisa boa, mas passa coisa meio ruim. 
(participante do grupo focal). 
 
Tem muita gente chegando e a prefeitura não tem preocupação com esse  
povo. Eu acho eles (os gestores da saúde) muito sossegados. A ordem é 
não cadastrar ninguém, só acompanhar. As pessoas procuram, tão no 
direito deles para procurar as coisas aqui. Caem em cima da gente 
cobrando, o direito deles é cobrar, para se protegerem. (participante do 
grupo focal). 
 
Quando os governantes locais falam dos empreendimentos eles não falam 
da saúde. Não tem nem preocupação de ver se esses homens que estão 
chegando tem cartão de vacina! No Pecém tem muita menina de 14 anos 
grávidas e o maior número de casos de AIDS do município. Isso é uma 
procupação para a gente. O Pecém é bem dizer no nosso quintal. 
(participante do grupo focal). 
 
Aquela casa perto da minha tem uns 40 homens que a gente não sabe nem 
de onde vieram. A gente não sabe o que eles querem, o que eles pensam 
realmente, e peão é peão! Já está cheio de umas meninas encostando por 
lá. (participante do grupo focal). 

 
 

Os representantes da comunidade e profissionais de saúde, participantes do 

grupo focal, manifestam suas preocupações relacionadas com a chegada de 

pessoas estranhas na comunidade. Compreendem que são pessoas que têm 

necessidades, inclusive de assistência à saúde, que precisam ser supridas. No caso 

de acidentes de trabalho ou acometimento de alguma doença, segundo contam, 

podem ir ao hospital municipal de São Gonçalo do Amarante. A Atenção Básica não 

se responsabiliza em prestar atendimento a esse público temporário. O SUS é 

universal, está na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, porém, os 

arranjos de financiamento e os limites da assistência são impeditivos para essa 

universalidade. Não há a integração das políticas, a de desenvolvimento econômico 

ignora a da saúde, que dialoga mal com a do meio ambiente.  

Os trabalhadores que chegam para trabalhar vêm em grupo, agenciados por 

pessoas ligadas às firmas que prestam serviços para as grandes empresas. A 

comunidade se resguarda dessa presença estranha, mas reconhece a dificuldade 

que eles enfrentam longe da sua terra. 
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Segundo Vainer (1996), a teoria neoclássica da migração é, em seus 

fundamentos, a contraface da teoria da localização industrial. De um lado temos as 

firmas detentoras de capital, escolhendo o ponto do espaço onde esperam 

maximizar a remuneração deste capital (lucro); de outro lado temos os indivíduos 

(trabalhadores, assalariados, detentores de um certo capital humano, escolhendo o 

ponto do espaço onde poderiam maximizar sua remuneração (salário ou salário e 

outros elementos que podem ser incorporados à remuneração sob o conceito de 

salário indireto). Conforme Vainer  para o pensamento liberal, o território aparece 

como o espaço da liberdade, e a migração como o movimento em que se exercita 

esta liberdade. “Supondo um mundo de liberdade e igualdades absolutas entre 

atores econômicos racionais, onde a única regulação é a do livre jogo das forças de 

mercado, os deslocamentos compulsórios28 são externos à teoria do 

capitalismo...não obstante ser, como reconhece o Banco Mundial, fiel escudeiro de 

viagem de seu desenvolvimento (VAINER, 1996, p.6). 

De acordo com Vainer (1996) a liberdade que os indivíduos possuem para 

fazer suas opções locacionais vincula-os à vocação estrutural do capitalismo, a um 

desenvolvimento desigual/desequilibrado no espaço. As motivações que levam as 

pessoas a migrarem são tomadas como meras atualizações subjetivadas das 

determinações estruturais. Os indivíduos ou grupos sociais tendem a ser percebidos 

como simples atores de um drama cujo cenário está inscrito no mercado de trabalho. 

Conforme Orlandi (2000), a forma-sujeito histórica que corresponde à da 

sociedade atual representa bem a contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e 

submisso. A noção de sujeito de direito se distingue da de indivíduo. O sujeito de 

direito não é uma entidade psicológica, ele é efeito de uma estrutura social bem 

determinada: a sociedade capitalista. Esta estrutura submete o sujeito, mas ao 

mesmo tempo apresenta-o como livre e responsável. 

Percebemos que o exercício dessa “liberdade” é imposto de forma acintosa 

para  Bolso, que apresenta reações diferenciadas emergentes no seio da própria 

comunidade. Há os que se mobilizam, no sentido de procurar estratégias para o 

enfrentamento dessas questões, há os que se aproveitam dessa situação para 

                                                 
28

O termo deslocamento compulsório é entendido aqui conforme definido por Almeida (1996, p. 30): “o 

conjunto de realidades factuais em que pessoas, grupos domésticos, segmentos sociais e/ou etnias são obrigados 

a deixar suas moradias habituais, seus lugares históricos de ocupações imemorial ou datada, mediante 

constrangimentos inclusive físicos, sem qualquer opção de se contrapor e reverter os efeitos de tal decisão, 

ditada por interesses circunstancialmente mais poderosos”. 
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lucrar, colaborando de todas as formas com os empreendedores e governo, 

desconstruindo as estratégias e disseminando a discórdia. 

Conforme Ribeiro (2008, p.7) o desenvolvimento cria dois tipos de sujeitos, 

um ativo e outro passivo. 

 

“Sujeitos passivos” são pessoas transformadas em objetos de imperativos 
desenvolvimentistas. Os reassentamentos forçados representam os casos 
extremos dessa categoria. A apropriação do projeto por parte da população 
local é altamente improvável. Nessa situação, os atores locais em geral se 
defrontam com opções estranhas, como estabelecer relacionamentos do 
tipo patrão-cliente com outsiders desenvolvimentistas ou lutar para 
recuperar o controle sobre suas vidas e ambientes. Na realidade, esses 
“sujeitos passivos” inclinam-se a resistir ao desenvolvimento, já que se 
relacionam com sua faceta mais autoritária. Mas desenvolvimento também 
cria “sujeitos- ativos”. Os agentes do desenvolvimento são pessoas locais 
propensas a se tornar aliadas de iniciativas de desenvolvimento porque 
podem identificar benefícios e interesses comuns com os outsiders. 

 

A apropriação das iniciativas desenvolvimentistas revela esses dois tipos de 

sujeitos e depende de duas variáveis diferentemente distribuídas internamente ao 

drama desenvolvimentista, segundo Ribeiro (2008). Uma, é o acesso ao poder, a ser 

capaz de controlar seu próprio ambiente e evitar ser o objeto da vontade de outros 

ou dos imperativos das forças estruturais expansionistas e sem rosto. A outra é 

acesso a conhecimento e informação, que capacitem os atores a entenderem o que 

está acontecendo e, mais importante ainda, o que vai acontecer com eles. Conforme 

o autor resistência ou participação são os resultados das formas em que essas 

variáveis são combinadas. A autoconfiança dos sujeitos locais e a apropriação dos 

desígnios de um projeto só podem prosperar quando os sujeitos sentem que têm 

poder sobre seu ambiente. 

Dessa forma, o reforço da ação comunitária, o aumento da capacidade da 

comunidade e do “empoderamento” dos indivíduos conforme prioridades 

estabelecidas na Declaração de Jacarta, na Indonésia, e reiteradas por Buss (2009) 

são condições essenciais para que sejam asseguradas ações de promoção da 

saúde em Bolso. Ao setor saúde caberia essa missão, consolidando alianças, 

estimulando o exercício do controle social. Com a omissão desse segmento, o 

movimento social promove a saúde colaborando com a comunidade, procurando, 

dessa forma, amenizar o desequilíbrio presente nesse campo de poder, o do 

desenvolvimento. 
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A capacidade de deslocamento da população de trabalhadores defronta-se 

com uma infinidade de pontos que oferecem diferentes possibilidades de satisfazer 

expectativas (VAINER, 1996), porém, não necessariamente, vem acompanhada de 

direitos sociais básicos. O trabalhador é obrigado a circular à busca de compradores 

da única mercadoria de que dispõe, a força de trabalho. 

Rigotto (2009) recomenda como medidas mitigatórias a serem inseridas nos 

estudos de impactos ambientais, que seja apresentado um projeto de assentamento 

dos trabalhadores migrantes para a construção do empreendimento, incluindo 

alojamento, saneamento básico, - água para consumo humano, esgoto e coleta de 

lixo, alimentação, assistência à saúde, comunicação, transporte e lazer. 

Gestão democrática de políticas públicas, condições de vida digna, 

autonomia e equidade não estão fazendo parte do cotidiano das famílias de Bolso e 

de trabalhadores que chegam em busca de empregos 

 

6.5.3 O progresso e as mudanças no modo de vida tradicional – do trabalho no 

carnaubal, lavouras e farinhadas à edificação das firmas – tempos de incertezas, 

desfechos previsíveis 
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Figura 29 – Imagem de carnaubal remanescente em uma área degradada 
Fonte: Foto produzida pelo grupo de pesquisa. 
 
 

 
O progresso está chegando e dando emprego, mas está acabando com 
muito serviço que já tinha como as plantações e o carnaubal. As famílias 
daqui sempre trabalharam na agricultura e no carnaubal, que era um serviço 
pesado, um serviço sofrido, mas era muito bonito. Era um serviço que eles 
lucravam muito. Hoje você pode procurar uma pessoa para trabalhar, 
capinar uma plantação que não acha mais. Hoje estão acabando com o 
carnaubal! É um serviço tradicional que está acabando. (participante do 
grupo focal). 

 
 

[...] as firmas estão vindo, os empregos tão vindo, mas quando acabar os 
empregos da firma, esse povo que não tem estudo, que é de carnaubal de 
mão de obra pesada vão ficar desempregados. Tinha muito como eles 
manterem o nosso serviço de tradição, que era o carnaubal e as plantações. 
Além deles (empresas) estarem derrubando os carnaubais, estão tirando os 
trabalhadores [...] enquanto as firmas estão sendo construídas tem muito 
emprego, mas quando terminarem de levantar os prédios, como é que eles 
vão ficar? (participante do grupo focal). 
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Podemos identificar nas falas dos sujeitos, as preocupações relacionadas ao 

futuro dos trabalhadores da comunidade. Denotam a consciência da instabilidade 

que esse tipo de trabalho representa, diante das formas tradicionais de 

sobrevivência da comunidade ao longo do tempo. A mobilidade do capital, a nova 

divisão do trabalho e a reestruturação produtiva transformaram o mundo do trabalho 

de forma significativa. Em todo o processo histórico as transformações nas relações 

sociais e no mundo do trabalho têm ocorrido, porém, nos últimos 30 anos, essas 

mudanças ocorrem com mais intensidade. 

O Ceará, São Gonçalo do Amarante e Bolso apresentam as condições 

“ideais” para a concretização das mudanças produtivas e das novas relações sociais 

no mundo do trabalho. Tem terra, que não está disponível, mas tem o Estado para 

resolver essa questão, tem água, mão de obra barata e comunidades com 

dificuldades para organizar-se. As precárias relações de trabalho têm um campo 

fértil para proliferarem.  

Os debates em torno das mudanças referentes ao mundo do trabalho 

apontam para alterações radicais que estão levando ao fim da centralidade do 

trabalho, principalmente em duas direções conforme Organista (2006, p. 11):  

 

- A primeira, como atividade ordenadora e fundadora da identidade coletiva, 
ou seja, a perda da dimensão subjetiva do trabalho enquanto categoria 
constituinte e constituidora de modos de agir, sentir, pensar, enfim, de uma 
conduta moral socialmente reconhecida; 
 
- A segunda, a diminuição de postos de trabalho fundada na 
regulamentação e no assalariamento, estabelecendo-se como tendência 
uma desconstrução desse processo, através de novos padrões de produção 
e organização de trabalho. 

 
 

  

Ambas as tendências são complementares, conforme o autor citado e 

reconhecemos o impacto das mudanças ora em curso ocasionando uma maior 

flexibilização e precarização do trabalho, mas, o trabalho ainda permanece como 

categoria fundamental para compreender a sociedade contemporânea. 

Segundo Vasconcelos (2007) a dialética trabalho-não trabalho no mundo 

contemporâneo traz à tona categorias que retirariam sua centralidade das relações 

sociais como mecanismo dissuasivo da luta de classes. Dessa forma, conforme o 

autor, qualquer que seja a teoria que embase a perda de centralidade do trabalho na 

configuração do Estado moderno, ao relativizá-lo como motor da vida humana e 
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balizador da forma como ela se comporta sobre o planeta, reproduz a lenta trajetória 

da civilização humana na direção da igualdade de direitos. 

Os trabalhadores, sejam os que residem em Bolso, sejam os migrantes em 

busca de empregos, convivem com a insegurança e instabilidades provenientes das 

relações de produção que se estabelecem nesse território, iludem-se ao 

considerarem-se detentores de direitos. 

 

Figura 30 – Carnaubal em processo de degradação e trabalhadores na construção 
da termelétrica 
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 

 

Eu acho que já mudou muita coisa desde que essa empresa chegou 
(termelétrica), o povo só pensa nessas firmas e se esquecem de cultivar o 
ambiente, as plantações, os carnaubais. Que eles estão com essa falsa 
ilusão de que esse emprego é melhor, que ganha mais. Eles não se dão 
conta de como é um trabalho escravo, só estão levando em conta o 
dinheiro, o salário que eles estão recebendo, mas em compensação [...] o 
que eles tão passando lá dentro! Eu creio que o trabalho que eles tinham 
aqui era muito mais digno, valia muito mais a pena. (participante do grupo 
focal). 
 

 
Como é que vão estar esse povo daqui a dois anos? Muitos trabalham 2, 3 
meses, a empresa coloca para fora, não querem dar o direito, aí eles ficam 
1 mês, 2 meses em casa, vem outro emprego, contratam de novo e eles 
estão com essa esperança falsa de que vai ter emprego a vida toda, todo 
tempo elas vão empregar eles, eles não têm consciência de que esse aí é 
só o projeto de terraplanagem, da construção delas, e nem é até o final da 
construção, é só essa parte mesmo bem pesada. (participante do grupo 
focal). 
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As indagações das pessoas do grupo refletem um questionamento acerca 

da natureza da relação trabalhista que se estabelece, movida pela necessidade de 

trabalho e substituição das atividades produtivas. A submissão da classe 

trabalhadora gera cargas sociais, biológicas e psíquicas que refletem na relação 

comunitária, adentra as famílias e a sua dinâmica cotidiana. Repercutem na saúde 

uma vez que modifica as condições para que ela aconteça. 

  

 
Figura 31 – Área intensamente degradada na região de Bolso 

Fonte: Foto produzida pelo grupo de pesquisa. 
 

  

As transformações ambientais retratadas pelo grupo nos mostram não 

somente os danos ambientais de grande magnitude, mas a destruição de uma fonte 

de trabalho e riqueza presente nesse ecossistema. Conforme relatos do grupo, o 

carnaubal se constituía como importante fonte de renda para as famílias de Bolso. 
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As atividades produtivas não estão mais vinculadas às características ecológicas do 

território, tampouco às vocações históricas da população. Adaptam-se às ofertas do 

mercado, mais restrito nesses tempos de crise, mais impositivo e que enfraquece os 

laços de solidariedade, deixando as pessoas inseguras quanto ao seu futuro. 

Há uma preocupação das pessoas do grupo com essas questões e essas 

reflexões podem despertar a comunidade, no sentido de avançar para uma maior 

autonomia em processos organizativos, unirem-se em busca do bem comum. Na 

pesquisa participante, os pesquisados não são considerados passivos, simples 

reservatório de informações, incapazes de analisar sua própria situação e de 

procurar soluções para seus problemas. O processo vivido no decorrer da pesquisa 

auxilia a população envolvida a identificar por si mesma os seus problemas, a 

realizar a análise crítica destes e a buscar soluções adequadas (BOTERF, 1985). 

Para a produção acontecer, o trabalho humano e a exploração da natureza 

são elementos fundamentais e a degradação ambiental, as doenças, a 

desestruturação cultural e social das comunidades em que se inserem os processos 

produtivos, são repercussões presentes em um contexto de desigualdades. 

 

As mulheres daqui sempre trabalharam em casa de farinha, bordados e em 
casa mesmo. Antigamente quase todo mundo bordava, era uma coisa que 
passava de mãe pra filha. Hoje eu não tou vendo mais. Elas trabalhavam 
com palha porque existia o carnaubal, ta acabando o carnaubal e elas não 
podem mais comprar a palha. Tem uma senhora que ainda faz artesanato, 
mas agora como não tem mais a carnaúba, ela faz é de jornal, tentou criar 
outra maneira para não perder a cultura. As mulheres daqui sempre foram 
mais de cuidar do lar, trabalhar nas farinhadas, aí com essas empresas já 
estão começando a pensar em arranjar algum emprego nelas, são poucas! 
(participante do grupo focal). 

 
Hoje em dia quase não tem mais farinhada, antigamente era uma atrás da 
outra, quando terminava a roça de um começava a do outro, tinha trabalho 
direto. (participante do grupo focal). 

 
Passei muitos anos trabalhando fora daqui, mais enricando os outros. [...] 
voltamos aposentados, com uma renda certa, para tirar o resto da nossa 
vida sem mendigar o pão. Só que, esse (desenvolvimento) de hoje é 
diferente do que eu fui fazer lá fora, porque lá não mexeu em nada dos bens 
da gente. (participante do grupo focal). 

 
 

A substituição das atividades têm sido constantes conforme reflexão do 

grupo. As mulheres, embora em menor quantidade, procuram se inserir nesse novo 

mercado, provocadas pelas transformações em curso. A implantação de 

empreendimentos em Bolso tem contribuído para processos de mudanças nos 
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hábitos e costumes na comunidade, principalmente no que se refere às atividades 

produtivas. 

O trabalho nas farinhadas vem rareando conforme as falas do grupo. Um 

trabalho que agrega a comunidade e estimula a solidariedade. A sociabilidade 

desses momentos é prazerosa e se realiza com alegria. 

 
 

 
   Figura 32 – Trabalho das mulheres nas farinhadas 
   Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 
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6.5.4 Utopias do desenvolvimento: emprego digno, renda garantida, uma inversão 

da concepção de trabalho - de produtor a recurso produtivo 

 
 

As mulheres agora deixam de cuidar das suas casas prá trabalhar nessas 
firmas, ser cozinheira. E pelo que a gente escuta é outra escravidão, que é 
mais de mil pratos prá lavar, uma mulher só. Como a M. me contou, que as 
mãos dela, quando chegava em casa, tava toda arrancando os pedaços, 
por conta dos produtos. Eles fazem comida muito gordurosa, então tem que 
ser produto que limpe rápido os pratos e ela ficava até tarde lavando lá. 
Tanto para homem quanto para a mulher está sendo uma coisa muito 
escrava e o povo não se dá conta. (participante do grupo focal). 
 
Porque, levando em conta o trabalho: a juventude daqui só trabalha de 
servente, e servente é a parte mais ruim que tem, é o pesado. O 
encarregado tá lá mas o encarregado tá prá mandar. É só servente mesmo, 
acabou a parte bruta tão tudo na rua. Não tem um curso profissionalizante. 
Por exemplo, uma máquina dá problema, tem que vir um cara lá de São 
Paulo, não sei de onde. Tem que vir, pois não tem pessoa capacitada prá 
isso. E eu acho que antes de vir o progresso tem que preparar a 
comunidade, deveria ser assim, mas infelizmente... . (participante do grupo 
focal). 

 
 

 

O grupo reconhece que a população de Bolso não se enquadra enquanto 

força de trabalho para esses processos produtivos que aportam no território. 

Enquadram-se nesse primeiro momento, quando há a necessidade de uma mão de 

obra sem especialização. A proposta oficial de desenvolvimento, colada ao interesse 

do grande capital, não leva em conta as necessidades da população de Bolso, que 

se encontra vulnerabilizada pelas desapropriações de moradias e modificadas as 

condições de trabalho. Inseguras quanto ao seu futuro. 

A transição que se opera em Bolso, em uma comunidade com práticas 

agrícolas que vem tentando se adaptar a profundas transformações encontra uma 

força de trabalho despreparada para as novas necessidades dos processos 

produtivos que se instalam nesse território. Toda essa situação tem impacto direto e 

indireto na saúde nos diversos grupos populacionais ali residentes, na 

sustentabilidade das famílias. As grandes forças motrizes do processo saúde-

doença estão, hoje, fortemente associadas a políticas governamentais, sejam no 

campo do desenvolvimento, sejam nas políticas específicas do setor saúde. 

As falas do grupo sobre a falta de formação das pessoas da comunidade 

refletem a situação de jovens que ao invés do direito de estudar, resta-lhes a luta 

pela sobrevivência, a submissão a serviços que não faziam parte das suas vidas até 

então. 
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6.5.5 As alterações ambientais e repercussões na sustentabilidade da comunidade: 

desafios para a promoção da saúde 

 
 
 

 

 
Figura 33 - Alterações ambientais no complexo de dunas entre a comunidade de 
Bolso e o porto do Pecém, na construção da correia transportadora de carvão 
mineral para a termelétrica Energia Pecém e campo de muricis no caminho dos 
tratores. 
Fonte: Fotos produzidas por grupo de pesquisa. 
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[...] onde estão fazendo a correia transportadora do carvão tinha muito 
pé de murici. Muita gente juntava para vender, para o próprio alimento, 
fazer suco. (participante do grupo focal). 
 
 
Onde construíram a Tortuga aterraram uma lagoa. A máquina passa e 
arranca (os muricis) e aterra [...] a lagoa. A água que vinha para a 
(lagoa) como foi aterrado, (a água) vai alagar [...] as outras partes e 
morrem os pés de murici. Fica tudo seco! A mata sente. (participante 
do grupo focal). 
 
 
Eu acho assim: na firma por enquanto, dois, três meses, você tá 
garantido e a agricultura, nesse tempo que nós estamos agora, não 
tem essa garantia, você trabalha um dia, passa três, quatro sem 
trabalhar. Porque tá todo mundo vendendo terra, ninguém quer plantar 
porque vai ser desapropriado. Fica com aquela dúvida e não querem 
mais plantar, não tem mais farinhada, é raro ter farinhada. (participante 
do grupo focal). 
 
 
Em pouco tempo a comunidade andou muito rápida. Você pode 
observar que foi só por causa da termelétrica. Só ela conseguiu mudar 
muito a comunidade. Até pouco tempo, prá nós, a farinhada era de três 
em três meses. (participante do grupo focal). 
 
 
 

 As transformações no ambiente são relatadas pelo grupo que enfatizam as 

práticas comunais modificadas em decorrência dessa situação. A rapidez das 

transformações espanta as pessoas o que não impede uma reflexão. Constatam que 

uma só empresa em implantação já provocou uma intensa transformação, pensam 

no que pode acontecer com a implantação da siderúrgica e refinaria, que trarão 

impactos maiores. 

 A diminuição das atividades agrícolas pela instabilidade que acomete os 

agricultores é outro fator citado. A oferta de trabalho na produção agrícola está 

sendo reduzida e a população fica sem alternativas que não sejam as oferecidas 

pelas empresas. Essa situação compromete a sustentabilidade da comunidade, por 

alterar as formas tradicionais de subsistência e aporte nutricional que complementa 

o sistema alimentar das famílias, interfere no ambiente provocando transformações 

de grande magnitude nos ecossistemas e afeta sobremaneira a saúde da 

comunidade por ter que conviver com essa nova realidade. 

 A perda da soberania alimentar, a perda da biodiversidade e a aquisição de 

riscos ambientais a saúde decorrentes desses processos,  desencadeia sentimentos 

como insegurança, medo e incertezas, afetando o bem estar com conseqüências 

diretas sobre  a saúde. 
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 Freitas e Porto (2006) consideram que é impossível pensar a noção de saúde 

sem incorporar a questão do bem estar, do acesso aos serviços dos ecossistemas e 

da manutenção da integridade ecológica dos sistemas de suporte da vida, que são 

vitais para fortalecer a expressão da vida humana. 

 Tal assertiva comprova a amplitude das ações pertinentes ao campo da 

saúde que necessita estar associada a diferentes políticas públicas no sentido de 

ser efetivada em sua plenitude. A proposta de promoção tem base na perspectiva 

ampliada de saúde, articula a formulação de políticas públicas saudáveis com a 

criação de ambientes favoráveis à saúde sendo um campo promissor para a 

consecução desse objetivo.  

 Conforme Fernandez et al. (2008) há uma evolução das concepções sobre a 

promoção da saúde à partir das Conferências Internacionais, que dirige o foco para 

os determinantes sociais, econômicos e políticos, para uma preocupação com as 

condições de emprego, renda, moradia, educação e segurança, entre outras coisas, 

que facilitam ou dificultam a obtenção de graus satisfatórios de saúde e bem-estar 

pelas pessoas e comunidades. Nessa perspectiva, a promoção da saúde assumiu 

contornos mais políticos atuando em proximidade com agendas de conquista e 

efetivação de direitos, de reforma dos modelos de gestão e de mobilização social. 

Czeresnia (2003, p. 46) considera que "promover a vida em suas múltiplas 

dimensões envolve, por um lado, ações no âmbito global de um Estado e, por outro, 

a singularidade e a autonomia dos sujeitos, o que não pode ser atribuído à 

responsabilidade de uma área de conhecimento e práticas". 

 Em Bolso a autonomia dos sujeitos é um caminho trilhado com muitos 

percalços, mas desponta pouco a pouco. Nos embates acontecidos na luta pela 

terra a comunidade se fortalece, busca caminhos, constroem alianças. Quanto à 

ação do Estado questionamos de que forma a concretude das estratégias de 

promoção da saúde se darão no âmbito local, se não estão ancoradas em políticas 

mais abrangentes em outras esferas governamentais. O serviço de saúde pode 

desenvolver algumas estratégias para a população local, mas seriam paliativos 

diante da intensidade de impactos e mudanças provocadas pelos novos processos 

produtivos que aportam nesses territórios. A comunidade encontra-se 

vulnerabilizada e há a ausência de políticas públicas que fortaleçam o modo de vida 

e de trabalho. 
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 A Política Nacional de Promoção da Saúde proposta pelo Ministério da Saúde 

tem como objetivo geral: 

 

Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades e riscos à 
saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – 
modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais 
(BRASIL, 2006, p. 130). 
 

 

 Reduzir vulnerabilidades e riscos a saúde, previstos na Política, torna-se de 

difícil consecução em contextos alterados de forma repentina, por interferências no 

modo de vida e a imputação de novos riscos provenientes de novos processos 

produtivos.  São políticas que se contrapõem: a da Promoção da Saúde a de 

Desenvolvimento/Crescimento econômico a qualquer custo. 
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6.5.6 Do canto das nambus ao barulho do trem: a face perversa do desenvolvimento 
 

 
Figura 34 - Trem cuja linha foi construída em local que antes havia uma “mata” com 
profusão de animais utilizados na alimentação, através da prática da caça e mata 
remanescente em ares contíguas 

Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 
 
 

Quando foi passada essa linha do trem a caça começou a faltar. Com o 
barulho os animais tão fugindo. E agora que vão fazer a duplicação da 
linha de trem, a transnordestina, aí os bichos vão fugir cada vez mais. 
(participante do grupo focal). 
 

 
O que está mais afetado no ambiente são as lagoas, as nascentes, 
porque quando se instala uma empresa o primeiro que faz é 
terraplanagem, aí com aquele aterro, aterra a lagoa, acaba com os 
peixes, as plantas, os pés de murici. (participante do grupo focal). 
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Essa mata era uma coisa medonha de grande, [...] a gente passava e 
escutava aquele tinido das “cotiazonas”, nambu, e hoje está tudo 
acabado. Vem uma rede elétrica aí, estão cavando as bases. É uma 
devoração medonha das matas. É o desmatamento! (participante do 
grupo focal). 
 
 
Tem uma casa ali que está alugada para as firmas [...] os trabalhadores 
da firma tão levando aqueles banheiros pra lavar lá. Aí bota tanto 
produto químico pra diminuir o cheiro, afeta todo mundo, até quem está 
do lado de lá que é o caso da minha casa. Aí eles lavam os banheiros 
e a água corre no destino das lagoas. O cheiro de cloro dá para sentir 
lá de casa. (participante do grupo focal). 
[...] a estrada que fizeram, cada vez que passa o carro cobre tudo de 
poeira. A poeira é grande! Todo mundo perguntando com quem pode 
falar pra ver se diminui isso ali. A poeirazinha parece pó de palha. 
(participante do grupo focal). 
 
 
Eu acho que [...] vai piorar, [...] quando [...] começar essas outras 
firmas a trabalhar, desmatar. A poeira [...] se espalha no meio do 
mundo. [...] os que moram perto da Lagoa Seca já estão em tempo de 
não agüentar, de tanta zoada e poeira, aonde tem aquela fábrica de 
cimento [..]  que desce aquela poeira no meio do mundo. (participante 
do grupo focal). 
 
 
A pesca é outra atividade que está pouca. Só os mais velhos que ainda 
tão indo pescar. Os jovens tão muito envolvidos com o trabalho das 
firmas. (participante do grupo focal). 
 

 
Tem muita mais gente hoje com problema respiratório. E problema de 
pele. Tem muita saída de medicamento pra esses problemas, e muito 
encaminhamento pro hospital, tem afetado geral, adulto e criança. 
(participante do grupo focal). 
 
 
O povo usava muito o leite de janaguba prá gastrite. Hoje se procura 
um pezinho e não encontra e quando encontra a pessoa se sente o 
dono e só ela pode tirar o leite. (participante do grupo focal). 
 
 

É fato corrente entre as pessoas da comunidade de Bolso que são muitas 

perdas e prejuízos em decorrência da chegada dos empreendedores e todo o arsenal 

que lhes acompanham. Lamentam a destruição das matas que supriam a comunidade 

como fonte de alimentos e plantas medicinais. Preocupam-se com o aterramento das 

lagoas que muda o curso das águas e restringem fontes importantes de alimentos 

como os pescados. 

A transição nutricional que acontece em países em desenvolvimento em que os 

alimentos tradicionais, in natura, vêm sendo substituídos por alimentos processados 

de alta densidade energética e pobre em nutrientes, é um fenômeno que começa a 

acontecer em Bolso. O acesso aos salários pagos pelas empresas e as dificuldades 
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para a produção de alimentos, seja pela degradação da natureza, seja pela carência 

de mão de obra de trabalho para a lavoura e/ou outras possibilidades de suprir a 

alimentação com pescados e caças, atividades “de tradição”, conforme relatado pelo 

grupo são condições que favorecem a transição nutricional para essa comunidade.  

Além das condições materiais de subsistência serem modificadas pelas 

alterações na paisagem e nas relações de usufruto na utilização dos recursos 

ambientais no território, evidencia-se nas falas dos sujeitos do estudo as mudanças 

relativas à apropriação simbólica, decorrentes das práticas culturais e do sistema de 

percepções e representações coletivas do mundo material (ACSELRAD, 2004). 

Conforme Acselrad as práticas de apropriação cultural do mundo material são aquelas 

para além das práticas de apropriação movidas por interesses utilitários e econômicos 

e relativos à diferenciação social dos indivíduos e dizem respeito, portanto, aos 

significados atribuídos por estes na realização de suas diversas atividades. 

Há a presença de racionalidades não hegemônicas na ocupação e uso do 

território pelo grupo étnico Anacé e populações tradicionais que habitam em Bolso, 

que opõem ordens e relações sociais diferentes com uma apropriação simbólica do 

território (ACSELRAD, 2004). 

Os sons das cotias e cantos dos nambus serem substituídos pelo barulho do 

trem representam muito mais para a população de Bolso que mudanças nas 

estruturas produtivas utilizadas pela comunidade. 

Outras repercussões pelas alterações ambientais relacionadas à apropriação 

do território pelos empreendedores são relatadas pelo grupo. A contaminação das 

águas e poluição do ar são apontadas como possibilidades presentes, mesmo antes 

do funcionamento das termelétricas, siderúrgica e refinaria prevista para o território. 

 



179 

 

 

Figura 35 - Mostra a instalação de uma indústria (Tortuga) sobre um complexo 
hídrico de lagoas e riachos associados ao Tabuleiro Pré-litorâneo. Neste setor 
encontravam-se famílias indígenas e não indígenas que foram retiradas para 
locais de assentamento. De acordo com o Plano Diretor do CIPP esta área foi 
destinada para a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e Usina Ceará Steel 
(UCS), entre outras que fazem parte do setor ZPE I. Um sistema lacustre 
denominado de Baixa do Murici foi completamente extinto pelas atividades de 
desmatamento e terraplenagem 

Fonte: imagem e informações retiradas do Parecer Técnico nº 01/09 de 23 de abril de 2009, 
elaborado pelo Prof. Jeovah Meireles e analistas periciais do MPF Sérgio Brissac e Marco 
Paulo Schettino 
 
 

 
6.5.7 O discurso desenvolvimentista: semeando promessas em mentes jovens  

 

 
Figura 36 - Placa indicativa da construção de uma Escola Técnica sediada em 
Bolso. Detalhe de uma placa com propaganda da siderúrgica e a informação da 
projeção do aumento da arrecadação pelo estado por ocasião do funcionamento 
dela 

Fonte: foto produzida pelo grupo de pesquisa 
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A gente estuda na escola técnica de São Gonçalo e lá a promessa é 
que a gente vai vir prá trabalhar aqui, nessas empresas que tão vindo 
agora. Aí a gente fica em dúvida se é bom ou não. Lá é muita 
promessa só que a gente fica muito dividida, porque a gente tem essa 
questão aqui da terra e lá eles não querem aceitar nossa questão, aí a 
gente fica com a cabeça muito bagunçada. Porque lá é uma coisa, aí a 
gente chega aqui e é outra realidade. Eles não sabem qual é a 
realidade da nossa comunidade. (participante do grupo focal). 
 

 
Lá na escola da gente (Escola Técnica) em São Gonçalo eles dizem 
que vão colocar a gente dentro das empresas. Acho que eles não 
conhecem a realidade dessas empresas. A gente tenta falar, mas eles 
mudam a conversa. (participante do grupo focal). 
 

 

 As jovens participantes dos grupos focais revelam a confusão que se 

estabelece entre o discurso oficial e a realidade concreta vivida na comunidade. 

Querem crer em dias melhores, mas as questões do presente assolam as suas 

vidas. A iminência das desapropriações e a luta que as famílias travam para 

permanecer na terra são situações que ocupam o dia a dia. As pessoas da sede do 

município que elas convivem no cotidiano da escola não reconhecem a legitimidade 

das suas reivindicações e a busca pelos seus direitos. O discurso 

desenvolvimentista envolve a todos que não estão diretamente atingidos. 

 A importância do discurso desenvolvimentista para a organização das 

relações sociais, políticas e econômicas fez com que antropólogos o considerassem 

como uma das idéias básicas da cultura européia ocidental moderna, algo como 

uma religião secular inquestionada, já que se opor a ela é uma heresia quase 

sempre severamente punida (RIBEIRO, 2008). A população do município absorve 

bem esse discurso e refuta a idéia de apoiar a comunidade de bolso que questiona a 

implantação dos empreendimentos. 

 Para Dupas (2007) o progresso é um mito renovado por um aparato 

ideológico interessado em convencer que a história tem destino certo e glorioso. A 

capacidade de produzir mais e melhor não cessa de crescer e é assumida pelo 

discurso hegemônico como sinônimo do progresso trazido pela globalização. Mas 

esse progresso, discurso dominante das elites globais, traz também consigo 

exclusão, concentração de renda, subdesenvolvimento e graves danos ambientais, 

agredindo e restringindo direitos humanos essenciais.  
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6.5.8 Solidariedade e luta: caminhos necessários para preservação da vida 

comunitária 

 

Eu sei que é um momento difícil para as pessoas que estão passando 
por isso, mas também é um momento de ver, de descobrir novas 
possibilidades de enfrentamento. Quando a gente conhece bem uma 
coisa, um problema, a gente consegue pensar em soluções e 
estratégias também. (participante do grupo focal). 
 

 
A gente passando por essa pressão que a gente está passando hoje, 
esse momento de angústia, esse momento de não poder dizer assim: a 
gente vai continuar aqui, a gente vai viver até o fim da nossa vida aqui. 
A gente tem toda a comunidade junto da gente em pensamento. 
(participante do grupo focal). 
 
 
O que a gente vê de belo nessas fotografias isso tudo é dádiva, isso 
tudo é da gente. Se nós não temos no nosso quintal uma mangueira, 
um cajueiro que já esteja botando fruto, mas meu amigo ali tem, com 
certeza eles dão, porque o povo daqui tem muito dessas coisas de  ser 
amigo, de ser verdadeiro, de saber se doar, de ser amigo realmente. 
(participante do grupo focal). 
 
 

 O grupo compreende o momento como potencializador para a ampliação da 

participação, oportunidades de fortalecimento da comunidade e estreitamento das 

relações comunais, estimulando novas solidariedades. Reconhece a dificuldade vivida, 

mas almeja a superação baseada na crença da vocação natural da comunidade pela 

solidariedade, concretizada em vivências cotidianas de partilha e cooperação. 

Conforme Lima (2009) os momentos de embate vividos por uma comunidade 

estimulam um novo padrão de sociabilidade sustentado pela produção de 

solidariedade e pelo envolvimento direto de comunidades e movimentos sociais com 

a formulação e implementação de ações. Ocorre naturalmente uma predisposição 

do território que resulta do amadurecimento do tecido social o que significa afirmar 

que existe uma dotação de capital social29 suficiente para habilitar agentes sociais 

econômicos e políticos para a cooperação.  

 
 
 

                                                 
29

 O capital social é definido por Woolcock e Narayan (apud LIMA, 2009) como um conceito relacional 
que só existe quando compartilhado, que está inserido na estrutura social e que é central no debate 
sobre desenvolvimento. 
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6.6  A busca da organização comunitária e as estratégias de enfrentamento: 

aliados e opositores da luta cotidiana e o que representam para a 

comunidade de Bolso 

 

 

 
Figura 37 - Imagens de reuniões da comunidade com Universidades (UFC e UECE), 
Pastorais Sociais, Movimento Indígena na Assembléia Legislativa e reuniões com o 
Ministério Público Federal 
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 
 

 
 
 
Muitos se entregam, dão o que é seu, vendem o que é seu. Por que? 
Porque acham que só os grandes podem ganhar. Pensam assim: eu 
sou um peixinho pequeno, não posso enfrentar. Se a gente não 
lutar...[...] Como é que eu posso tomar uma coisa que não é minha? É 
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o que eles querem fazer com as pessoas pequenas, mas acima dos 
pequenos tem Deus, porque se não for Deus para nos ajudar quem é 
que vai? (participante do grupo focal). 
 
 
[...] é por isso que querem tirar as comunidades inteiras, todo o Bolso, 
toda a Chaves, todo o Tapuio. E por que querem tirar as comunidades 
inteiras? Não haverá talvez mais pessoas aqui. Haverá as pessoas  
para trabalhar nas obras, siderúrgica, termelétricas. Não existirá mais 
nós. Nós vamos ter que sair daqui para outro lugar! (participante do 
grupo focal). 

 

A palavra de Deus, ela é muito importante. Ela tem um tema que nos 
encoraja e nos ensina: “se esforça e te ajudarei”. As pessoas não se 
esforçam e querem ajuda nesse sentido. (participante do grupo focal). 
 
Nessas reuniões é um momento tão bom, é uma coisa tão boa, cadê a 
comunidade? Ficam acomodados, uns esperando pelos outros, dizem 
“seja o que Deus quiser” e ficam esperando nas suas casas. 
(participante do grupo focal). 
 
Poucas pessoas são fracas, a união faz a força. Acho que está 
faltando mais luta da comunidade. Porque a comunidade é assim que 
nem um time. Os grupos vêm, faz de conta que o líder do grupo é o 
técnico, mas se a comunidade não tiver aqui para jogar o time não 
ganha. 
 

 

As falas do grupo demonstram a consciência da necessidade de organização 

comunitária para a convivência com as situações que lhes são impostas. 

Compreendem a necessidade de empoderamento e do crescimento do grupo no 

enfrentamento das questões. Citam os aliados como sujeitos sociais importantes 

que colaboram com o crescimento da comunidade. 

A luta, a resistência, fortalece a comunidade e estimula a busca de novas 

formas de organização e alianças. 

  

6.6.1 Pastorais Sociais: aliadas na defesa dos direitos 

 
Eu acho fundamental, através desses grupos é que a comunidade 
conseguiu se fortalecer, divulgar o nome, falar da questão Anacé. 
Através desses grupos é que conseguimos expandir essa questão. Só 
nós aqui... (participante do grupo focal). 
 
 
È muito bom esses grupos que vem de fora para ajudar a gente, mas a 
comunidade tinha que estar mais presente. Sem a comunidade em 
peso se torna muito difícil. Eles vêm prá ajudar, mas sem a 
comunidade estar ali junto... (participante do grupo focal). 
 
 
Eles dizem “deixa as meninas (Comissão da Terra) lutarem, eu não 
quero sair daqui”, mas não fazem nada! (participante do grupo focal). 
(participante do grupo focal). 
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O CIMI vem para ajudar, mas quando chegam aqui elas (as irmãs) 
tentam ajudar, mas o que elas fazem é fazer visitas, conversar. Elas 
sentem a nossa realidade. (participante do grupo focal). 
 
 
 

Pelos relatos do grupo podemos compreender que a comunidade tem 

buscado os caminhos para o enfrentamento das questões que lhes afligem e apesar 

de não ser muito participativa, apóia, na sua maioria, o grupo que luta e enfrenta a 

situação. Reconhecem a importância do apoio das redes sociais e movimentos que 

estão presentes no território e conseguem compreender a importância de cada ação 

que busca a defesa de direitos, mas, reconhecem que sem a participação de toda a 

comunidade surgem mais dificuldades. O elemento religioso e que serve de 

“conformação” também está presente nas falas o que mostra a vocação da 

comunidade para essas práticas. Faremos um breve relato da atuação da Pastoral 

do Migrante conforme pesquisa documental feita nessa pastoral social. 

Conforme relatos de lideranças desde fins de l996, a Pastoral do Migrante, 

marca presença no Pecém. Vendo a realidade sofrida do povo que clamava por 

justiça diante da situação de expulsão de suas terras cedendo lugar à implantação 

do CIPP, criando impactos socioambientais de proporções alarmantes e 

irreparáveis, a Pastoral se manteve presente e solidária com essas comunidades, 

vítimas de um progresso imposto e sem direito a desfrutá-lo e, que está longe de 

seus sonhos: “Progresso é o povo feliz!” 

Uma das grandes bandeiras da Pastoral do Migrante é a acolhida, que se 

concretiza na visita às famílias, às comunidades, numa atitude de escuta amiga, 

fraterna, solidária, visando sempre a conscientização e a organização. Outro ponto 

muito importante é a defesa dos direitos dos migrantes e o resgate de suas tradições 

histórico-culturais. Isto justificou a realização de uma atividade esportivo cultural 

(gincana), em l999, cujo objetivo principal era animar os jovens a tomar consciência 

e se organizarem a partir do conhecimento de sua terra, de sua gente e de sua 

história. Constataram que as comunidades tinham um passado histórico peculiar e, 

através de inúmeros depoimentos assinalaram a presença de povos tradicionais. 

Inicia-se um mutirão de visitas, na tentativa do reconhecimento da própria identidade 

e alimentando o sonho de um dia verem suas terras demarcadas. É um a luta de 

Golias contra o pequeno Davi: é a luta contra a migração forçada, defendendo que, 
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junto com o direito de ir e vir há também o direito de ficar. Descobrir e fortalecer 

redes de apoio entre as próprias comunidades, com órgãos públicos, ONGs, 

Pastorais Sociais, também é uma tônica da Pastoral do Migrante. 

Todo trabalho pastoral, junto às comunidades, se reveste, segundo as 

lideranças, de uma mística, de uma espiritualidade libertadora. Os preceitos das 

Pastorais são: O Espírito do Deus da Vida nos anima nos encoraja, nos fortalece e 

nos dá esperança de uma nova vida: “Eu vim para que todos tenham Vida e Vida em 

abundância” (Jo 10,10) 

 A presença da Pastoral do Migrante tem sido contínua, junto às comunidades 

impactadas pelo CIPP. Através de visitas, encontros, assembléias, preparadas 

sempre com os envolvidos, buscando deles as soluções e considerando-os 

protagonistas. 

A contribuição das Pastorais junto às comunidades tem se caracterizado pelo 

apoio, pela escuta, pela presença solidária, estimulo à organização e articulação 

política. Foi através da escuta que a pastoral visualizou a identidade étnica das 

comunidades e as implicações da perda do território para as mesmas. A presença 

solidária foi se dando pelas visitas, contatos mesmo nos momentos de desânimo e 

desarticulação, quando outras organizações haviam saído de cena. Fortalecendo os 

sujeitos a idéia de organização foi se fortalecendo e nesse sentido a articulação 

política, construída com a chegada de novos atores foi fundamental. O 

estabelecimento de parcerias com outras organizações com novos olhares, dando 

visibilidade à luta das comunidades.  

Como a pastoral olha para a pessoa e a comunidade na sua integralidade, o 

que afeta a saúde, o ambiente e o trabalho sempre foram assuntos 

desencadeadores das ações. Citamos como exemplo o caso dos trabalhadores 

temporários no início das obras do CIPP, em que a pastoral acionou outras 

organizações para atender aos trabalhadores migrantes inclusive de outros estados 

que foram enganados e estavam abandonados nos alojamentos.  Em relação ao 

meio ambiente pela própria cultura indígena sempre era trazido pelos moradores.  

Algumas ações desenvolvidas pela Pastoral do migrante junto às comunidades 

do CIPP, conforme relatos de lideranças: 

 

 Visita e escuta das comunidades;  

 Resgate da identidade étnica e cultural; 
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 Denúncias; 

 Articulação interna dos moradores, através de encontros e assembléias;  

  Alianças e parcerias com outras organizações estimulando a participação das 

comunidades em outros fóruns de discussão e organização (movimento 

indígena e ambiental); 

  Empoderamento das lideranças na defesa de seus direitos, acionando MPF e 

outras instâncias;  

  Participação na produção de subsídios e materiais (pesquisa); 

  Contribuição financeira para as ações de organização e mobilização das 

comunidades; 

  Presença solidária e apoio nos momentos difíceis das comunidades e das 

famílias; 

  Ter presente a pessoa na sua totalidade, integrando: fé x vida; Palavra de 

Deus x realidade. 

 

Conseqüências para a comunidade de Bolso resultantes da implantação do 

CIPP conforme a Pastoral do Migrante, detectadas em vivências cotidianas com a 

comunidade: 

 

  Perdas afetivas: da terra, da moradia, dos locais sagrados - matas, lagoas, 

nascentes, cemitérios, capela São Roque e outros; 

  Desestruturação familiar e comunitária; 

  Ameaça de desaparecimento da etnia, perda da identidade pessoal;  

  Migração forçada; 

  Insegurança;  

  Tráfico de drogas; 

  Mudança da paisagem;  

  Aumento de doenças respiratórias; 

  Agravos de saúde mental (suicídios, depressão e mortes de idosos), 

alcoolismo;  

  Agravamento da miséria entre pobres e excluídos; 

  Aumento de acidentes nas estradas; 

  Precarização do trabalho;  
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  Mudança dos modos de trabalho – da agricultura e pesca para o piso de 

fábrica ou canteiros de obras; 

  Aumento da ociosidade da juventude gerando criminalidade e violência; 

 Terra dos pobres a serviço da especulação imobiliária, favorecendo aos 

investidores privados. 

 

Essa colaboração da pastoral do Migrante demonstra o apoio permanente que 

oferece às famílias de Bolso. 

 

6.6.2 A Universidade e os limites da sua atuação na perspectiva da comunidade 

 

 

O que a gente está vivendo aqui é uma coisa tão séria que uma 
Universidade é um pouco fechada para essas coisas que acontecem. 
As pessoas vêm com o destino de ajudar, mas quando chegam aqui e 
vê o que realmente tá acontecendo de certa forma eles ficam de mãos 
atadas. (participante do grupo focal). 
 
A Universidade também é governo e a nossa luta é mais contra o 
governo que não respeita os nossos direitos. (participante do grupo 
focal). 
 
 
 
 

 Para o grupo o papel da Universidade é limitado pelas ações impostas pelo 

governo. Não fica clara para eles a relativa autonomia que as Universidades 

possuem, o que o faz acreditar mais nas pessoas que nas instituições. O papel de 

construção e difusão do conhecimento como missão importante da Universidade, 

explicitado para o grupo por nós pesquisadores, é assimilado com certa reserva. O 

imediatismo pautado pela necessidade da construção da resistência faz com que as 

lideranças comunitárias releguem a um segundo plano a ação da Universidade, em 

detrimento, por exemplo, do MPF, que desencadeia ações concretas no sentido da 

resolução dessas necessidades ou de movimentos sociais que aglutinam e estimulam 

a comunidade a agir na busca de direitos. 

 A nossa pesquisa, através do financiamento do Ministério da Saúde, conseguiu 

oferecer um intercâmbio de experiências, previsto no projeto, enviando duas pessoas 

da comunidade para participarem de dois momentos importantes organizados pela 

Rede Brasileira de Justiça Ambiental – RBJA: uma caravana realizada em cidades 

dos Estados do Pará e Maranhão em que há a presença de empreendimentos da 



188 

 

Vale30e um encontro internacional no Rio de Janeiro com participantes do Canadá, 

Moçambique, Chile, Peru, Argentina, Nova Caledônia e Brasil visando denunciar a 

atuação da Vale em todos esses países. A siderúrgica que está em fase de 

implantação em Bolso tem como uma das principais acionistas a Vale, daí a 

importância das lideranças de Bolso conhecerem a atuação dessa empresa nos locais 

em que ela está instalada. 

 

6.6.3 Os movimentos sociais presentes em Bolso: em foco o movimento indígena 

 

 

Figura 38 - Assembléias Estaduais Indígenas do ano de 2009 – em Poranga e do 
ano de 2010 em Matões – Caucaia com a presença dos Anacés de Bolso 
Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 

 

                                                 
30

  A Vale é uma empresa brasileira que atua hoje em cerca de 30 países produzindo e comercializando minério 

de ferro, pelotas, níquel, concentrado de cobre, carvão bauxita, alumínio e outros minerais. Atua como operadora 

de logística e geração de energia voltada para o auto consumo. 



189 

 

 

Se não fossem esses grupos que nos alertasse, que dissessem qual é 
o nosso direito nós não estaríamos nem aqui, já conseguimos um 
grande passo. (participante do grupo focal). 
 
 
Os movimentos sociais tão mais presentes que os conselhos por aqui. 
(participante do grupo focal). 
 
 
A Pastoral do Migrante e o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) 
ajudaram a gente na busca das nossas raízes. (participante do grupo 
focal).  
 
Temos que dizer quem somos nós e que aqui existem as famílias 
tradicionais, nascemos e nos criamos aqui. (participante do grupo 
focal). 
Estamos aqui até hoje graças à luta Anacé, ao movimento indígena. 
(participante do grupo focal). 
 

O movimento indígena é o representante principal dos movimentos sociais 

com atuação na comunidade de Bolso. O movimento vem se organizando na área 

do CIPP desde o início da implantação e do primeiro ciclo de desapropriações. 

A partir de 2003, porém, juntamente com as pastorais sociais e apoiados pelo 

movimento indígena do Ceará, essa atuação se afirma iniciando um processo junto 

ao o Ministério Público Federal - MPF, na luta pela demarcação das suas terras em 

vistas das desapropriações que estavam ocorrendo. O Termo de Declaração nº 

120/03, formulado ao MPF pelo padre Alexandre Fonseca de Paula, da Pastoral 

Indigenista solicitava uma audiência com o Procurador, e informava que os Anacé 

estavam lutando pelo reconhecimento e demarcação de suas terras tradicionalmente 

ocupadas. Esta declaração gerou o Processo Administrativo nº 

0.15.000.001257/2003-15. Em 23 de agosto de 2003, os indígenas se reuniram na I 

Assembléia do Povo Anacé em Bolso (AIRES; ARAÚJO, 2010). 

Esse foi o início de uma luta que vem sendo deflagrada e que conta com 

passos importantes para a concretização da demarcação das terras. Os Anacé de 

Bolso, no entanto, ressentem-se pelo fato de não terem conseguido evitar que a 

siderúrgica e refinaria instalem-se em seu território o que significa um futuro nada 

promissor levando em conta a intensidade dos impactos ambientais decorrentes da 

implantação e operação dessas indústrias. 

Conforme Carvalho (2008) na cena pública brasileira, os movimentos sociais, 

em sua diversidade, criam e difundem teias de tecidos e significados, impondo 

questões negadas e reprimidas ao longo da história. Colaboram na viabilização da 



190 

 

constituição de identidades das chamadas minorias culturais e étnicas, garantindo o 

alcance do poder da fala e da expressão pública para estas minorias silenciadas e 

tornadas invisíveis pela cultura política dominante. 

 

6.6.4 A participação da comunidade através dos Conselhos de Saúde 

 

Quanto ao controle social presente no território através dos Conselhos de 

Saúde e de outros tipos de conselhos o grupo tem posições críticas e que refletem a 

realidade vivida. 

 
 
Eu já ouvi falar desse conselho de São Gonçalo, mas eu não sei como 
atua. Eu nunca procurei saber. É o momento da gente começar a 
acordar, procurar saber como está. (participante do grupo focal). 
 
Em Caucaia os índios têm lugar garantido no conselho municipal de 
saúde, o titular é Tapeba e o suplente é Anacé. Em São Gonçalo é prá 
ter, mas ainda não tem. (participante do grupo focal). 

 
 

O conselho de Educação é mais atuante aqui em Bolso. Na Escola o 
conselho funciona bem. (participante do grupo focal). 
 
 
 

O Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante é composto de 

trinta e dois membros, entre titulares e suplentes. Em 2009, conforme informações 

colhidas no Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, o conselho se 

reuniu  através de sete sessões ordinárias e uma extraordinária. 

Durante as reuniões foram demonstrados e aprovados os Planos de 

Aplicações e Prestação de Contas Mensais. 

 
 

Suas principais deliberações foram: 
 

 Aprovação da implantação do CAPS; 

 Aprovação da implantação da 14ª equipe de PSF (Sede IV); 

 Aprovação da implantação do NASF; 

 Aprovação do Relatório de Gestão 2008; 

 Divulgação das campanhas de vacinação; 

 Aprovação dos indicadores de saúde (SISPACTO) no ano de 2009; 

 Aprovação do protocolo de prevenção da transmissão vertical de HIV-Sífilis; 
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 Apreciação para a aprovação do projeto para construção de unidades de 

saúde no Violete, Umarituba, Parada, Serrote, Salgado e Siupé; 

 Aprovação do plano de ação do projeto por Amor a Vida: Saúde e prevenção 

nas escolas; 

 Aprovação do plano de ação da Vigilância a Saúde – 2009. 

 

O Conselho Municipal de Saúde tem na sua composição: 

 

I – GOVERNO: 

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde - Titular e suplente. 

Representantes da Secretaria Municipal de Educação - Titular e Suplente. 

Representantes da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento 

Social - 

Titular e Suplente. 

 

II – PRESTADORES DE SERVIÇOS: 

Representante da Clínica de Fisioterapia santa Edwirgens - Titular  

Representante do Laboratório Samuel Pessoa - Suplente  

 

III – PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 

Representantes dos Profissionais de Nível Superior – Titular e Suplente  

Representantes dos Profissionais de Nível Médio - Titular e Suplente. 

Representantes dos Profissionais de Nível Elementar - Titular e Suplente. 

 

IV – USUÁRIOS: 

Representantes da Sede - Titular e Suplente.  

Representantes de Pecém - Titular e Suplente.  

Representantes de Taíba/Siupé - Titular –Taíba e Suplente – Siupé. 

Representantes de Várzea Redonda/Cágado - Titular e Suplente.  

Representantes de Croatá - Titular e Violete - Suplente.  

Representantes da Igreja - Titular e Suplente.  

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Titular e Suplente.  
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Na composição do segmento de usuários falta um representante para atingir a 

paridade, o que não está explicitado, o que podemos deduzir que seja a vaga do 

representante da etnia Anacé, que ainda não o compôs. O número de reuniões do 

Conselho de Municipal de Saúde no ano de 2009 não atinge o esperado para um 

conselho que é uma reunião ordinária mensal. As deliberações dizem respeito a 

aprovações de demandas da Secretaria de Saúde, não estando entre elas nenhuma 

questão relacionada ao CIPP e aos territórios que o compõem. 

Conforme Carvalho (2006) a participação das pessoas se deu em estágios 

crescentes nas décadas de 1960, 1970 e 1980, mesmo nos anos da ditadura pela 

necessidade de organização para defender o global que era a luta libertária, mãe 

das outras menores. Houve em seguida a luta libertária das minorias esquecidas e o 

movimento em busca da participação política dentro dos partidos, com destaque aos 

partidos de tendência à esquerda e com base ideológica. Dando sustentação à luta 

ideológica havia a luta pelo sonho. Nos últimos anos há uma aparente 

desmobilização. A participação atual é instituída, as reivindicações são corporativas, 

os conselheiros não são interlocutores da sociedade que representam. 

 
Não vejo tanto benefício, o nosso representante no CONDISI não 
repassa para nós. (participante do grupo focal). 
 
 
O controle social é um avanço, mas é muito tímido! Será que vai 
continuar crescendo e estamos caminhando ou vamos continuar só 
balançando a cabeça?  Às vezes o conselho aprova umas medidas que 
estão distante da realidade. (participante do grupo focal). 
 
 
Deixa a desejar na sua verdadeira função, quando o conselho é 
vinculado à instituição perde a autonomia. (participante do grupo focal). 
 
 
Esse conselho local é uma formação da FUNASA, uma formação que 
já vem, não é discutida. (participante do grupo focal). 
 
 
É muito lento, já faz quatro anos que ele existe e eu não vejo nada 
acontecer. (participante do grupo focal). 
 
 
São quatro comunidades, distantes uma das outras. De Bolso prá 
Matões são 8 Km, prá Japuara são 12 Km e prá Santa Rosa são 20 
Km. Se a Funasa não vem não tem como reunir o conselho. Por isso é 
só duas vezes no ano. (participante do grupo focal). 
 
 
O papel do conselho não é claro para os conselheiros, como a gente 
não tem equipe, (Equipe de saúde do subsistema de saúde indígena) 
nem sabemos para que se reunir. (participante do grupo focal). 
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Não há paridade entre as comunidades, a que comparece mais no dia 
da reunião é que fica com mais vagas na formação. Tem mudanças e a 
gente tem dificuldade de repor a vaga. (participante do grupo focal). 
 
 
É assim, quando a etnia tem 1.200 índios ou menos, tem duas vagas 
no conselho da FUNASA (Conselho Distrital de Saúde Indígena – 
CONDISI). (participante do grupo focal). 
 
 
Eles falam muito difícil, nem sempre a gente entende. (participante do 
grupo focal). 
 
 
Essa é uma forma de organização que não é nossa (da comunidade 
indígena), tem que ser mais participativa! (participante do grupo focal). 
Agora em junho (2010) houve uma reunião para refazer o CONLOSI 
(Conselho Local de Saúde Indígena). Agora tá bem representado, tem 
os segmentos liderança, idosos, professores, jovens, rezadeira, acho 
que são esses... (participante do grupo focal). 
 
 

 O grupo tem uma posição crítica em relação à formação e a atuação do 

CONLOSI. Quanto ao Conselho Municipal de Saúde, não há conhecimento do grupo 

sobre a sua atuação. 

O Conselho Local de Saúde Indígena Anacé – CONLOSI foi criado em 2007 

pela FUNASA com uma formação de 28 conselheiros entre titulares e suplentes. Os 

segmentos presentes são de idosos, jovens, lideranças, professores, rezadeiras. O 

cacique é membro nato. No ano de 2008 houve uma formação para os conselheiros 

e as reuniões acontecem duas vezes no ano organizadas pela FUNASA. O 

Conselho Distrital de Saúde Indígena - CONDISI é composto pelos representantes 

de todos os conselhos locais do Ceará. 

Os representantes do CONLOSI, conforme o grupo, não compreendem bem a 

função do conselho e muito menos as atribuições dos conselheiros. O fato de 

reunirem-se apenas duas vezes ao ano impede que haja a apreensão das questões 

discutidas através da vivência cotidiana, que é como a maioria dos conselheiros se 

“formam”. Em Bolso os conselheiros presentes referem-se ao CONLOSI e não têm 

representantes, ainda, no Conselho Municipal de Saúde.  

 

6.6.5 O papel do Governo na visão da comunidade de Bolso 
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Figura 39 – Placas indicativas dos incentivos fiscais e investimento dos 
governos federal e estadual para os empreendimentos  

 Fonte: Fotos produzidas pelo grupo de pesquisa 
 
 

A contribuição que o governo está dando é essa, abrindo as portas 
para o desenvolvimento. Liberar uma terra que nem sequer eles 
perguntam se aquela terra está preparada para receber isso. 
(participante do grupo focal). 
 
 
[...] eu tiro pelos menores (prefeito e vereadores) como é o pensamento 
dos maiores (governos estadual e federal). (participante do grupo 
focal). 
 
 
De uma certa maneira o que nós estamos passando aqui...[...] eles não 
estão pensando em lucro nenhum para nós  nem para a natureza. 
(participante do grupo focal). 
 
 
Eu ouvi de um secretário em um encontro com oitenta pessoas dizer: 
“manda quem pode obedece quem tem juízo”. É uma coisa que me 
revolta muito, falou em governo eu fico revoltada. (participante do 
grupo focal). 
 
 

 A presença do governo se manifesta para o grupo através de ações de 

intimidação no papel do IDACE, forçando as famílias a aceitarem a desapropriação, 

através das placas das empresas, apregoando os inúmeros incentivos financeiros e 

fiscais para elas e na perseguição de lideranças comunitárias através dos agentes 
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locais cooptados com esse fim. O uso da mídia, através dos jornais locais é bastante 

utilizado, em que porta vozes do governo tratam as comunidades, os movimentos 

indígenas e ambientalistas como entraves ao desenvolvimento. Como 

representantes do Estado, os governos, sejam municipais, estaduais ou federais, 

mantêm um alinhamento ideológico mesmo não sendo um alinhamento político. 

  Na fase atual, final da primeira década do século XXI, o Estado redefine-se 

assumindo configurações contemporâneas. Para além das prescrições neoliberais 

de “Estado Mínimo” o Estado Contemporâneo intervém, de forma decisiva, na 

reprodução do sistema do capital. É um “neointervencionismo estatal”, que se 

coaduna com a dinâmica de expansão da mundialização do capital (CARVALHO, 

2010). 

 De acordo com Carvalho (2008) o Estado Brasileiro no âmbito desses 

processos, encarna interesses fundamentais do capital, “ajustando-se” à nova ordem 

e as suas intervenções visam a atender, em primeiro plano, as exigências das novas 

formas de valorização do capital. No desenho das políticas públicas, no ciclo de 

ajuste da América Latina, segundo a autora, o Brasil vem assumindo políticas 

sociais compensatórias, buscando amortecer os efeitos sociais imediatos das 

políticas de ajuste, empreendidas nos últimos anos. “Tais políticas sociais são 

marcadas por uma perspectiva assistencialista, de curto prazo, sem a devida 

avaliação do seu foco de ação, restritas a situações localizadas, voltadas a mitigar a 

miséria, esta gestada nos processos de acirramento das desigualdades e ampliação 

da pobreza” (CARVALHO, 2008, p. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na investigação sobre o olhar da comunidade de Bolso diante das 

transformações que ocorrem em seu território, nos deparamos com inúmeros 

desafios. A complexidade dessa temática que exigia um aporte significativo de 

conhecimentos para nortear a condução da pesquisa, se constituiu como o primeiro 

deles. Partir do campo da saúde pública, suas fontes inspiradoras e os caminhos 

percorridos por ela pareceu-nos, à primeira vista, um ponto de partida confortável 

para um trajeto cheio de veredas. 

A temática trabalho-ambiente-saúde inserida no campo da saúde coletiva 

conduziu o estudo. O campo do desenvolvimento e suas redes de poder, os 

conceitos de modo de vida, sustentabilidade e justiça ambiental auxiliaram a 

compreensão sobre a teia de relações que se concretizam no campo empírico, na 

interferência no modo de vida de uma comunidade impactada por um agressivo 

processo de inserção de novos processos produtivos. A Promoção da Saúde e as 

possibilidades advindas dessa proposta, tanto no campo da política de saúde como 

nas dimensões coletivas, emancipatórias e de defesa de direitos, permeia o 

desenvolvimento do estudo e o sonho de vê-lo contribuindo para esse fim. 

Consideramos que o processo de pesquisa deflagrado e vivenciado por um 

período de dois anos, utilizando a pesquisa participante como abordagem 

metodológica, revelou-se um instrumento importante de aprendizados conjuntos e 

crescimento coletivo, em que o processo se constituiu como o ponto mais relevante 

do desenvolvimento da pesquisa, muito mais que os resultados. 

Constatamos que trabalhar com um grupo e descobrir os potenciais, ser o 

pesquisador que conduz, mas ser também um coadjuvante se tornou uma condição 

que favoreceu o entrosamento, compartilhando responsabilidades e criando laços de 

amizade. Bem longe da neutralidade da ciência, um caminho cheio de emoções e de 

envolvimentos. 

O modo de vida presenciado e partilhado com a comunidade de Bolso nos 

revela as condições favoráveis para a promoção da saúde através do aporte 

nutricional pela produção de alimentos naturais, das manifestações culturais que 

enlevam e unem, das lutas comunitárias inspiradas pela solidariedade, os graus de 

parentesco e amizade que estimulam a convivência saudável, do trabalho exaustivo 

muitas vezes, mas em interação e respeito com a natureza. 



197 

 

A comunidade de Bolso, através das suas lideranças, idosos, jovens, índios, 

não índios, deixando-nos participar e observar o seu modo de vida, reagindo ao 

sentirem-se ameaçados de expulsão da sua terra e expropriação dos seus direitos, 

manifestando-se de forma diferenciada, mas expressando valores de solidariedade e 

de luta, procuram dar visibilidade a essa luta em contraponto aos que lhes querem 

invisíveis, para utilizarem-se das suas riquezas naturais e dos potenciais humanos 

em favor do enriquecimento de poucos e da predominância de um modelo de 

desenvolvimento que visa à acumulação do capital, 

Em Bolso está em curso a implantação de um processo de desenvolvimento 

econômico que traz impactos de grande magnitude com fortes interferências na 

organização comunitária e na saúde dos habitantes do lugar. Os determinantes 

socioambientais da saúde se manifestam através do acirramento das desigualdades, 

das políticas governamentais truculentas e equivocadas, da racionalidade lucrativa 

das grandes corporações. Interferem na vida, prejudicam a saúde conforme 

percepções dos sujeitos do estudo. 

Ações de saúde ambiental e saúde do trabalhador não se inserem nas práticas 

de saúde desenvolvidas no território e, conforme relatos dos sujeitos pesquisados e 

análise de documentos da saúde, há um distanciamento do setor saúde dessas 

questões que se concretizam com a chegada dos empreendimentos e modificações 

no sistema produtivo local. 

O modo de vida presenciado e partilhado com a comunidade de Bolso nos 

revela as condições favoráveis para a promoção da saúde através do aporte 

nutricional pela produção de alimentos naturais, das manifestações culturais que 

enlevam e unem, das lutas comunitárias inspiradas pela solidariedade, os graus de 

parentesco e amizade que estimulam a convivência saudável, do trabalho exaustivo 

muitas vezes, mas em interação e respeito com a natureza. 

A alteração no modo de vida provocada pela chegada dos empreendimentos 

vem provocando a desunião da comunidade, a insegurança, o comprometimento da 

produção de alimentos, o desânimo, a “conformação”, a apatia. Agentes sociais 

importantes entram em cena, colaboram, estimulam a luta, contribuem na formação 

de sujeitos coletivos. Os movimentos sociais manifestam-se, ocupam espaços e 

desenvolvem ações, assumem um papel que poderiam ser das instituições 

governamentais que existem para isso. Os governos das diferentes esferas 
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governamentais se apresentam como estruturas oficiais de poder a serviço do 

“desenvolvimento”, ou seja, das grandes corporações, do capital. 

Os movimentos sociais manifestam-se, ocupam espaços e desenvolvem 

ações, assumem um papel que poderia ser das instituições governamentais que 

existem para isso. Os governos das diferentes esferas governamentais se 

apresentam como estruturas oficiais de poder a serviço do “desenvolvimento”, ou 

seja, das grandes corporações, do capital. 

A participação instituída através dos conselhos presentes (ou que deveriam 

estar) no território não se concretiza da forma almejada e prevista na lei 8.142. Os 

conselheiros não se identificam com essa forma de organização, não compreendem 

os seus papéis e, tampouco, utilizam-se dessa ferramenta para potencializar as lutas 

comunitárias, mesmo às relacionadas à assistência. 

Os movimentos sociais, presentes no dia a dia da comunidade de Bolso, 

apresentam maiores oportunidades de contribuição no empoderamento das 

pessoas, no fortalecimento das lutas comunitárias e na defesa de direitos. Nas suas 

novas configurações trazem para a comunidade o esteio necessário para o 

desencadear de um processo que é necessário: ampliar a participação.  

Consideramos, dessa forma, que a institucionalização do campo da saúde 

através das práticas assistenciais e do controle social que estão, ou deveriam estar 

presentes no território, não se apropriam das questões fundamentais que vinculam 

as pessoas ao seu ambiente, que repercutem nos seus trabalhos e determinam os 

seus processos de saúde-doença. A política de saúde ignora os impactos, as 

transformações, não está preparada para isso, conforme depoimentos no grupo 

focal. A presença da população nessas instâncias de participação instituídas, 

quando acontece, não se configura como a possibilidade de uma atuação em busca 

de uma ação transformadora e de caminhos para a promoção da saúde da 

comunidade. 

As conquistas deflagradas pelo movimento indígena no sentido da demarcação 

das terras aliviam a comunidade, de certa forma, por evitar o deslocamento 

compulsório imediato. No entanto, a consciência de que terão no entorno 

termelétricas e siderúrgica a carvão mineral, e uma refinaria, não é um prognóstico 

nada animador para essa pequena conquista. 

Consideramos que as alternativas de enfrentamento dos problemas ambientais 

carecem da potencialização da organização comunitária, uma vez que eles estão 
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apenas começando. Os impactos decorrentes de equipamentos como termelétricas, 

siderúrgica e refinaria em processos de licenciamento e implantação em Bolso, 

trarão prejuízos inimagináveis na perspectiva da comunidade. A questão fundiária na 

luta pela permanência na terra tradicionalmente ocupada ocupa as mentes e os 

sentimentos das pessoas. A busca para a solução desses impasses é a ordem do 

dia. O que virá... verão depois! 

O trabalho de pesquisa foi complexo. Exigiu um descentramento, o colocar-se 

no lugar do outro, deixando entre parêntesis o nosso quadro de análise para 

compreender o dos pesquisados e também dos pesquisadores. Ouvir ao invés de 

tomar notas, ver em vez de fotografar, partilhar o cotidiano, “viver junto” em vez de 

visitar. O estudo não é conclusivo. A análise crítica da realidade conduz à 

descoberta de outras necessidades e de outras dimensões da realidade. Não fomos 

neutras, nos colocamos a serviço de um grupo com necessidades prementes de 

ajuda, de colaboração, categorias sociais submetidas a um processo de desrespeito 

e violação de direitos. Procuramos colaborar nesse processo de pesquisa 

participante, auxiliando a comunidade a melhorar a capacidade de análise e 

resolução dos problemas que enfrentam e convivem cotidianamente. Ganhamos em 

troca a oportunidade de aprender lições sobre simplicidade e o prazer de partilhar 

momentos no universo precioso desse tabuleiro litorâneo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - Roteiro básico de questões norteadoras para as reuniões com o 
grupo de pesquisa: 
 
 

1. O que você espera desse trabalho que estamos iniciando hoje? Qual é a sua 

expectativa? 

2. O que você tem para oferecer, para contribuir com os objetivos da pesquisa? 

3. O que é saúde para você? 

4. O que você entende por promoção da saúde? 

5. Como o modo de vida se relaciona com o ecossistema? 

6. Quais as situações que acontecem na comunidade que podem promover a 

saúde? 

7. Quais as situações que acontecem na comunidade que podem prejudicar a 

saúde? 

8. O que você indica para ser fotografado que represente o modo de vida da 

comunidade? 

9. O que você indica para ser fotografado que represente transformações no 

modo de vida da comunidade ze impactos no ecossistema? 
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APÊNDICE 2 – Perguntas norteadoras dos grupos focais 
 

FOTOS DO MODO DE VIDA 
 

1. O que vocês entendem por modo de vida? 

 
2. Que aspectos relacionados ao modo de vida considerando as dimensões: 

social, econômica, ambiental e cultural vocês destacam a partir da análise 

destas fotos? 

 
FOTOS DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 
 

3. O que vocês entendem por desenvolvimento? 

 
4. Que aspectos do projeto de desenvolvimento ficam evidentes nas fotos?  

 
5. Que alterações, mudanças, impactos vocês consideram que já existe e que 

ainda existirá do ponto de vista do trabalho e do ambiente que altere a 

saúde? 

 
FOTOS DE GRUPOS DE PESSOAS ENVOLVIDAS  NO PROCESSO: 
movimentos sociais, governo, ministério público, entidades 
(universidades) 
 

1. Qual participação/contribuição que os movimentos sociais têm diante das 

questões trazidas/apresentadas por vocês nesse processo de 

desenvolvimento nesta região? 

2. Qual participação/contribuição governo(prefeito,vereador,governo estadual e 

federal) têm diante das questões trazidas/apresentadas por vocês nesse 

processo de desenvolvimento nesta região? 

3. Qual a participação/contribuição ministério público têm diante das questões 

trazidas/apresentadas por vocês nesse processo de desenvolvimento nesta 

região? 

4. Qual a participação/contribuição entidades (universidades) têm diante das 

questões trazidas/apresentadas por vocês nesse processo de 

desenvolvimento nesta região? 

5. Qual a participação/contribuição dos conselhos de saúde,  têm diante das 

questões trazidas/apresentadas por vocês nesse processo de 

desenvolvimento nesta região? 
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6. E que outras questões relacionadas ao modo de vida, ao desenvolvimento, ao 

trabalho, ambiente, saúde vocês percebem no cotidiano, mas que não estão 

presente nas fotos? 
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APÊNDICE 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você não 

deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa 

sejam esclarecidos. Esta pesquisa será desenvolvida por pesquisadores da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) com apoio do Ministério da Saúde (MS).  

 

Estou convidando-o a participar de uma pesquisa intitulada Processos de 

desenvolvimento econômico, transformações socioambientais e as 

repercussões sobre a saúde: o olhar da comunidade de Bolso no Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém – Ceará. Esse estudo objetiva analisar aspectos 

das transformações socioambientais e os impactos na saúde na comunidade de 

Bolso em São Gonçalo do Amarante-Ceará.  Para tal, realizaremos reuniões e 

grupos focais. Será decidida com vocês a quantidade de reuniões que serão 

realizadas de acordo com a necessidade, as datas e o local. Essas reuniões e 

entrevistas serão gravadas. Serão feitas fotografias na comunidade e se você for 

escolhido pelo grupo para fotografar, pela facilidade que terá para usar o 

equipamento e pelo tempo que terá disponível para isso, receberá uma máquina 

fotográfica que será devolvida ao pesquisador após a feitura das fotos. Esta 

pesquisa visa à melhoria da política de saúde – Sistema Único de Saúde, 

relacionada à saúde ambiental e saúde dos trabalhadores. Nessas reuniões serão 

discutidos os problemas locais e como a comunidade está vendo esta situação. 

Informamos que os resultados da pesquisa serão publicados em revistas científicas 

na área de saúde e ambiente. Esclarecemos que você poderá retirar seu 

consentimento em qualquer momento da pesquisa, que esse estudo não acarretará 

nenhum problema para a sua saúde e, que será guardado o segredo das 

informações referentes aos nomes dos participantes do grupo. Você não receberá 

nenhum pagamento por participar desse estudo.  

 

Orientadora: Raquel Maria Rigotto, endereço eletrônico: raquelrigotto@gmail.com - 

Fone: (85) 88216299; (85) 3366 8045  

Pesquisadora: Maria das Graças Viana Bezerra, endereço eletrônico: 

viannamaria@yahoo.com.br - Fone: (85) 87462350 

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no 

estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

- Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo - Telefone: 3366.8338  

 

O abaixo-assinado, _____________________________, ___ anos, RG 

nº____________ declara que é de livre e espontânea vontade que está participando 

como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer 

perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi 

mailto:raquelrigotto@gmail.com
mailto:viannamaria@yahoo.com.br
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explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar 

recebendo uma cópia assinada deste Termo.  

   

Nome do voluntário Data Assinatura 

   

Nome do pesquisador Data Assinatura 

   

Nome da Testemunha (somente se 

algum integrante do grupo/voluntário 

não souber ler) 

Data Assinatura 

   

Nome do profissional que aplicou o 
TCLE 

Data Assinatura 

  
 

Fortaleza, ________ de_____________________, de 2010. 
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ANEXO – Aprovação do Comitê de Ética 

 

 


	11
	22

