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RESUMO 
 
 
 

As categorias teóricas produção, trabalho, ambiente e saúde são importantes para a discussão 
dos campos disciplinares Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental. A pesquisa teve como 
objetivo analisar a articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais para a 
abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde, em território rural. Ocorreu no 
município Apodi-RN o qual vivencia um contexto de resistência de movimentos sociais e 
camponeses que praticam agricultura familiar de base agroecológica à instalação do Perímetro 
Irrigado Santa Cruz, que vem a subsidiar a expansão do agronegócio da fruticultura irrigada 
na região. Trata-se de uma pesquisa-ação na qual foram realizados seis encontros com um 
grupo constituído por agentes comunitários de saúde, Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador, professor universitário e movimentos sociais – Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) e Sindicato de Trabalhadores Rurais. Foram desenvolvidos momentos de discussão, 
entrevistas semiestruturadas, estudos e visitas em campo para territorialização em saúde, 
oficinas e seminários temáticos. Categorias analíticas foram utilizadas para análise das 
informações. Observou-se que a articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais 
para a abordagem das relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde é possível e fecunda, 
num contexto tencionado pela hegemonia dos interesses do capital. Sobressaíram-se, como 
atores em potencial, professores que se apoiam em teorias críticas, movimentos sociais 
autônomos e agentes comunitários de saúde. Entre as potencialidades da articulação, 
destacam-se: troca de experiências, interdisciplinaridade, busca da intersetorialidade, res-
significação do trabalho acadêmico e em saúde, desconstrução dos mitos da ideologia do 
desenvolvimento e visibilidade às necessidades de saúde do trabalhador e ambiental. A 
articulação desses atores para identificar o contexto das relações produção-trabalho-ambiente-
saúde e as necessidades de saúde em território concreto, bem como para construir 
coletivamente um plano de ação e intervir sobre a realidade é um caminho que pode contribuir 
para o fortalecimento da práxis da Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental de modo 
compartilhado entre diversos sujeitos, setores, saberes e campos disciplinares, e pode ser 
incorporado na universidade, no SUS e nos movimentos sociais. 
 
Palavras-chave: Saúde Coletiva. Saúde do Trabalhador. Saúde Ambiental. Universidade. 
SUS. Movimentos Sociais. Saúde da População Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

The theoretical categories production, labor, environment and health are important to the 
discussion of disciplinary fields of Occupational Health and Environmental Health. The 
research aimed to analyze the relationship between university, SUS and social movements to 
approach the production relations-work-environment-health in peasant territory. It occurred in 
Apodi-RN, which goes through a context of resistance of social movements and peasant who 
practice family farms agroecological-based installing near Irrigated Perimeter Santa Cruz, 
which comes to subsidizing agribusiness expansion of irrigated horticulture in the region. 
This is an acting research in which were accomplished six meetings with a group consisting 
of community health workers, Reference Center for Occupational Health, University 
Professor and social movements - the Pastoral Land Commission (CPT) and the Rural 
Workers Union . Were developed moments of discussion, semi-structured interviews, field 
studies and visits to health territorialization, workshops and thematic seminars. Analytical 
categories were used to analyze the information. It was observed that the relationship between 
university, SUS and social movements to address the relationships between production-work-
environment-health is possible and fruitful, tensioned for hegemony in the context of the 
interests of capital. Stood out as potential actors, teachers who rely on critical theories, 
autonomous social movements and community health workers. Among the potential of 
articulation, include: exchange of experiences, interdisciplinarity, intersectionality, search, re-
signification of academic work and health, deconstructing the myths of the ideology of 
development and visibility to the needs of environmental and occupational health. The 
relationship of these actors to identify the context of production relations-work-environment-
health and health needs in specific territory, as well as collectively to build a plan of action 
and intervene in reality is a way that can contribute to the strengthening of praxis of 
Occupational Health and Environmental Health shared between so many different subjects, 
industries, knowledge and disciplines, and can be incorporated into the university, SUS and 
social movements. 
 
Keywords: Public Health. Occupational Health. Environmental Health. University. SUS. 
Social Movements. Rural health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A abordagem da Saúde do Trabalhador (ST) e da Saúde Ambiental (SA) constitui 

o tema desta pesquisa. Isso porque existem diversos enfoques teórico-conceituais para tratar 

as relações entre trabalho e saúde, bem como ambiente e saúde, além de que não há um 

consenso sobre a articulação desses dois campos. 

Entendemos que, para uma abordagem que possibilite a promoção da saúde do 

trabalhador e a sustentabilidade socioambiental, é interessante articular os campos 

disciplinares da ST e SA mediante a análise das categorias teóricas produção-trabalho-

ambiente-saúde e estar em consonância com os aportes teóricos da Saúde Coletiva. Achamos 

também que a universidade, o Sistema Único de Saúde (SUS) e os movimentos sociais são 

atores diretamente implicados com as problemáticas que envolvem a ST e a SA. Nesse 

sentido, o objeto de estudo aqui é a articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais 

para abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde, em território rural, em 

conflito socioambiental. 

O reconhecimento das necessidades de saúde decorrentes das interfaces produção, 

trabalho, ambiente e saúde é uma das consequências da visão ampliada de saúde. Já está 

expresso na Constituição Federal de 1988 que compete ao Sistema Único de Saúde executar 

as ações de Saúde do Trabalhador e colaborar com a proteção do meio ambiente.  

Entretanto o cotidiano do trabalho em saúde contempla de forma tímida as ações 

sobre a Saúde do Trabalhador e sobre o meio ambiente, o que coloca o desafio de fortalecê-las 

nas práticas dos serviços de saúde. De acordo com Pessoa (2010), as implicações sociais, 

culturais e ambientais decorrentes dos processos de produção, que alteram o estado de saúde, 

não estão claras para os profissionais de saúde.  

Enfatizamos aqui o desafio de a universidade pautar a formação e a produção de 

conhecimentos sobre bases teóricas e metodológicas que permitam a inserção dessa 

abordagem na perspectiva da melhoria da saúde da população. Sem desconhecer as limitações 

do processo de formação e de produção de conhecimento para a construção das novas 

práticas, quer-se aqui destacar que esta é, inegavelmente, uma das dimensões desse processo 

de mudança. 

A partir da vivência enquanto docente da disciplina Saúde do Trabalhador em 

curso de graduação em Enfermagem, percebemos a necessidade de inserir/fortalecer essa 
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abordagem no SUS, como responsável por garantir a ST e SA, e na universidade na área da 

saúde, enquanto espaço de formação para o SUS e de produção de conhecimento.  

A inserção no Núcleo TRAMAS - Trabalho, Meio Ambiente e Saúde para a 

Sustentabilidade – da Universidade Federal do Ceará (UFC) e a participação na pesquisa 

“Estudo epidemiológico da população da região do Baixo Jaguaribe exposta à contaminação 

ambiental em área de uso de agrotóxicos” possibilitaram uma aproximação com os 

movimentos sociais e com a problemática do agronegócio em territórios rurais.  

É válido colocar que o TRAMAS é um espaço acadêmico que assume uma contra-

hegemonia dentro e fora da universidade, que prima pela justiça socioambiental, pela 

valorização do saber popular e pela articulação da pesquisa, do ensino e da extensão com as 

demandas dos movimentos sociais. Possui uma forma de enfrentar os desafios postos à 

ciência hoje contribuindo para uma ciência engajada e emancipadora, envolvendo atores da 

universidade, dos serviços públicos e dos movimentos sociais na produção conjunta e 

articulada de conhecimento. Isso despertou para o potencial que a articulação entre esses 

atores possui para produzir conhecimento. Além disso, chamou atenção para essa forma de 

fazer ciência: comprometida com os problemas sociais em torno das interfaces produção, 

ambiente e saúde. 

Políticas públicas de Saúde do Trabalhador e de Saúde Ambiental enfatizam a 

necessidade da articulação com os movimentos sociais, como podemos ver: “A construção e a 

implementação da Política Nacional de Saúde Ambiental devem se dar a partir de uma ampla 

articulação com diversos segmentos, em especial com os movimentos sociais” (BRASIL, 

2007, p.19). 

Torna-se importante envolver os movimentos sociais em uma relação na qual, ao 

mesmo tempo em que contribuem com seus saberes e práticas para a compreensão e 

intervenção em torno das inter-relações produção, trabalho, ambiente e saúde, são fortalecidos 

por esse mesmo processo. Isso se faz relevante também devido ao contexto de dificuldades no 

que concerne à falta de informação, exclusão nos processos de tomada de decisão, dominação 

simbólica, disputa pela hegemonia, os conflitos socioambientais, disputa pelos recursos do 

território, a captura simbólica pelo emprego e a ideologia do desenvolvimento, as dificuldades 

de organização, o medo, a violência, assassinatos de lideranças, entre outros.  

Percebemos ainda que, em municípios brasileiros envolvidos com a modernização 

agrícola, a promoção da saúde no território rural passa por questões em torno dos problemas 

de Saúde do Trabalhador e de Saúde Ambiental decorrentes do agronegócio. Isso requer uma 

intervenção do SUS e de demais políticas públicas de desenvolvimento e, consequentemente, 
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da universidade. Intervenção esta pautada nas demandas dos movimentos sociais que atuam 

sobre a problemática dos atingidos. 

Entretanto, nos vêm algumas indagações: os profissionais do SUS são capacitados 

durante o processo de formação nas graduações e pós-graduações em saúde a refletir e atuar 

sobre os problemas de Saúde do Trabalhador e de Saúde Ambiental? Existem políticas de 

educação permanente em saúde nessa perspectiva? Onde estão as discussões sobre as 

especificidades do mundo rural? E sobre as interfaces produção, trabalho, ambiente e saúde? 

A universidade, o que está fazendo para intervir nessa realidade? 

Diante dessas questões e na busca por problemas concretos existentes em 

territórios rurais do Rio Grande do Norte, deparamo-nos com o contexto de conflito 

socioambiental no município Apodi-RN. Este vive uma etapa que antecede a instalação do 

Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi-RN, o qual, a exemplo de outros locais, vem a 

subsidiar o agronegócio. Ao mesmo tempo, o município presencia um forte movimento social 

de resistência à implantação desse perímetro. Foi assim que tomamos esse cenário como pano 

de fundo para a abordagem das inter-relações produção, trabalho, ambiente e saúde na 

universidade, no SUS e nos movimentos sociais.  

O agronegócio, enquanto inserção do capital no campo, traz problemas para a ST e 

a SA, gerando novas necessidades de saúde que acarretam um leque de demandas não apenas 

ao SUS, mas a outras políticas públicas, como de desenvolvimento, meio ambiente, 

agricultura, em face do que é extremamente necessária a intersetorialidade.  

Assim, diante da importância da abordagem das relações produção, trabalho, 

ambiente e saúde para a universidade, o SUS e os movimentos sociais, da incipiência de 

saberes e práticas em torno da articulação desses atores para essa abordagem e da 

problemática rural da modernização agrícola, a presente pesquisa faz o seguinte 

questionamento: quais as potencialidades da articulação entre universidade, SUS e 

movimentos sociais para incorporar a abordagem das relações produção, trabalho, ambiente, 

saúde em território rural? 

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a articulação entre 

universidade, SUS e movimentos sociais para incorporar a abordagem das relações produção-

trabalho-ambiente-saúde em território rural.  

Para tanto, têm-se como objetivos específicos: 1 - Promover a articulação entre 

universidade, SUS e movimentos sociais para a abordagem das relações produção-trabalho-

ambiente-saúde em Apodi-RN; 2 - Caracterizar as relações produção, trabalho, ambiente e 

saúde no território rural do município Apodi-RN, sob o olhar de atores da universidade, do 
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SUS e dos movimentos sociais; 3 - Identificar necessidades de saúde nesse contexto; 4 - 

Construir com a universidade, o SUS e os movimentos sociais um plano de ação que 

contribua para a Saúde do Trabalhador e Ambiental no território rural de Apodi-RN; 5 - 

Discutir limites e potencialidades da articulação entre universidade, SUS e movimentos 

sociais para incorporar a abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde. 

Partimos de alguns pressupostos. Primeiro, entendemos que SUS, universidade e 

movimentos sociais possuem especificidades que requerem abordagens das inter-relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde adequadas a cada um desses atores. Mesmo assim, 

consideramos que o diálogo entre os três potencializa essas discussões e possibilita o 

desenvolvimento de ações concernentes aos problemas de Saúde do Trabalhador e de Saúde 

Ambiental. 

Segundo, que a abordagem das inter-relações entre produção-trabalho-ambiente-

saúde tem um maior potencial quando realizada mediante a articulação dos sujeitos da 

universidade, do SUS e dos movimentos sociais. Isso porque o SUS, enquanto política pública 

de saúde, oferecendo serviços de promoção, prevenção, assistência, cura e reabilitação, está 

diretamente ligado à saúde (entendida em seu conceito ampliado) da população. Para se 

realizar uma prática em consonância com seu aporte teórico-legal, precisa haver profissionais 

de saúde capacitados para esse fim, função desempenhada por ele e pela universidade. Esta, 

além da formação, é responsável pela produção de conhecimento que irá, dentre outros, 

subsidiar as práticas dos serviços de saúde desse sistema. Essa produção de conhecimento, 

quando parte das demandas de movimentos sociais, de trabalhadores e/ou de comunidade, 

pode voltar a estes como instrumento de emancipação dos sujeitos, para intervir na realidade.  

Terceiro, a inserção e/ou fortalecimento dessa abordagem na universidade, no SUS 

e nos movimentos sociais possibilita uma reorganização de suas ações no sentido de 

descortinar os impactos negativos do modelo de desenvolvimento capitalista para a saúde, o 

trabalho e o ambiente e de defender o direito da população à saúde.  

A pesquisa é importante por dar visibilidade a problemas e necessidades de saúde 

do trabalhador e de saúde ambiental de territórios rurais no estado do Rio Grande do Norte, 

por possibilitar o desenvolvimento de caminhos que venham a inserir conhecimentos e 

práticas em torno dessas questões na universidade, no SUS e nos movimentos sociais, de 

modo que pode contribuir para a melhoria da saúde de comunidades rurais.  

Antecipamos, desde já, que o objeto de estudo e a posição política e ética da 

pesquisadora em contribuir com a construção da emancipação dos sujeitos para a 

transformação da realidade nos levou a optar pela pesquisa-ação. 
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O texto está estruturado em três partes. A primeira corresponde às bases teóricas 

que fundamentam a pesquisa; a segunda discorre sobre o percurso metodológico e a terceira 

discute as descobertas das relações entre produção, trabalho, ambiente e saúde em Apodi-RN 

e da articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais para essa abordagem. 
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I PARTE  

 

 

A amplitude do objeto de estudo, o qual possui como principais categorias teóricas 

“produção”, “trabalho”, “ambiente”, “saúde”, “saúde do trabalhador”, “saúde ambiental”, 

“território rural”, “conflito socioambiental”, “SUS”, “universidade” e “movimentos sociais”, 

traz-nos a necessidade de iniciarmos nossa discussão demarcando, ainda que sucintamente, 

teorias e conceitos utilizados na pesquisa. 

Podemos dizer que nos “aproximamos” de alguns pensamentos do materialismo 

histórico e dialético. A compreensão da realidade de Marx enquanto totalidade, explicitando o 

caráter histórico das sociedades evidenciado com os modos de produção existentes ao longo 

da humanidade, auxilia-nos nesse estudo: 
 
Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, 
necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que 
correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças 
produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura 
econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura 
jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de 
consciência (MARX, 1982, p.25). 

 

A realidade é vista como totalidade, como um todo que possui sua própria 

estrutura, que se desenvolve e se vai criando. Totalidade significa “realidade como um todo 

estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de 

fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido” (KOSIK, 1976, p.44). 

A totalidade concreta não é um método para captar e exaurir todos os aspectos da 

realidade, até mesmo porque isso seria impossível, mas é a teoria da realidade como 

totalidade concreta. O conhecimento concreto da realidade, o qual não pretende ser uma 

verdade absoluta, é um processo de concretização que procede do todo para as partes e das 

partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos, da 

totalidade para as contradições e das contradições para a totalidade. Não só as partes se 

encontram em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também o 

todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, já que cria a si mesmo 

na interação das partes (KOSIK, 1976). 

Nesse sentido, procuramos fazer nessa pesquisa um movimento de relação 

dialética entre o todo - a estrutura da civilização do capital em suas dimensões econômica, 

social, política e cultural - e as partes: a produção, o trabalho, o ambiente, a saúde, a 
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universidade, o SUS, os movimentos sociais, o território rural em conflito socioambiental de 

Apodi-RN, a saúde do trabalhador e a saúde ambiental, tentando explicitar as contradições. 

 É preciso considerar ainda que o todo não é homogêneo, que, dentro dele, existem 

conflitos e contradições dos quais emergem as resistências. Ou seja, embora tenhamos um 

todo que é hegemônico, a civilização do capital, existe a contra-hegemonia, outros tipos de 

sociedade que se relacionam dialeticamente com esse todo e que procuram resistir. E, nessa 

perspectiva, a depender da força da resistência, podem interferir dialeticamente nesse todo, 

em um processo de transformação histórica. Essa compreensão da realidade permeia a 

pesquisa, servindo como pano de fundo para interligar as categorias teóricas aqui abordadas.  

Assim, estruturamos nossa discussão teórica em quatro capítulos. O primeiro 

aborda, inicialmente, os distintos modelos e paradigmas em torno da ST e da SA, demarcando 

aqueles nos quais nos ancoramos nessa pesquisa. Em seguida, as interligações entre produção-

trabalho-ambiente-saúde no contexto da civilização do capital, bem como essa problemática 

em territórios rurais e finaliza apresentando o contexto de Apodi-RN. 

O segundo capítulo discute o papel do SUS enquanto política pública de saúde, 

diante do contexto mostrado acima. Em outras palavras, trata do que compete ao SUS frente à 

Saúde do Trabalhador e Ambiental. Entendemos que, para a resolução desses problemas de 

saúde, é necessária a ação intersetorial entre várias políticas públicas, como a de meio 

ambiente, agricultura, econômica, social e outras, mas delimitamos nosso estudo para 

aprofundar a de saúde, em virtude de esta ser protagonista em identificar as necessidades de 

saúde inerentes aos campos disciplinares da Saúde do Trabalhador e Ambiental e chamar os 

outros setores para uma atuação conjunta. O SUS é discutido a partir das categorias “direito à 

saúde” e “conceito ampliado de saúde”. Além disso, é aprofundado o percurso da Saúde do 

Trabalhador e da Saúde Ambiental nesse sistema. 

O terceiro capítulo contempla a responsabilidade da universidade nesse processo. 

Aqui são discutidas a formação e a produção de conhecimento em Saúde do Trabalhador e 

Ambiental para o SUS, chamando atenção para o compromisso social que a universidade deve 

ter com o sistema de saúde e com as necessidades sociais, incluindo as de saúde.  

E o quarto discute os movimentos sociais na contemporaneidade, a relação Estado 

e sociedade civil: traz uma breve abordagem sobre movimentos sociais e termina com um 

sucinto panorama sobre os movimentos sociais em territórios camponeses. 
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1 Produção-trabalho-ambiente-saúde na civilização do capital e os desdobramentos para 

o território rural  

 

 

Antes de adentrarmos na discussão sobre as relações entre produção, trabalho, 

ambiente e saúde, faz-se necessário debatermos as distintas abordagens teórico-conceituais 

em torno da Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental.  

É importante conhecermos quais são para entendermos que não representam 

sinônimos, mas existem divergências teóricas e práticas entre elas e interesses antagônicos 

também. A relevância disso decorre do fato de que a abordagem adotada pela universidade, 

por profissionais do SUS e por movimentos sociais repercute na compreensão e intervenção 

sobre as questões de trabalho e ambiente. 

No que tange a relação trabalho e saúde, é relevante registrar que existem 

atualmente três modelos: a Medicina do Trabalho, a Saúde Ocupacional e a Saúde do 

Trabalhador. Enquanto as primeiras estão atuando na lógica do capital, a terceira defende o 

trabalhador. 

Na Medicina do Trabalho, há o predomínio de uma atuação profissional realizada 

por especialistas, principalmente, o profissional médico, como pode ser visualizado nos 

Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) existentes hoje, em algumas 

empresas privadas. O objeto de atenção à saúde é o indivíduo entendido como trabalhador sob 

ação de agentes patogênicos no microambiente de trabalho, predominando a concepção de 

saúde unicausal. A intervenção é clínica e terapêutica em níveis secundários e terciários de 

atenção (NUNES, 2004). 

A Saúde Ocupacional é composta por uma equipe multiprofissional, de caráter 

sanitarista, cujo objeto de atenção à saúde são grupos de risco entendidos como grupos de 

trabalhadores expostos e não expostos a agentes patogênicos nos microambientes de trabalho. 

Há ênfase na epidemiologia tradicional, com base na concepção de saúde multicausal. 

Apresenta técnicas a serviço dos dominantes, assim como na Medicina do Trabalho (NUNES, 

2004). Pode ser visualizada hoje com os Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), também presentes em empresas privadas. 

Já a Saúde do Trabalhador, gestada no movimento de Reforma Sanitária, inserida 

no SUS e condizente com o arcabouço teórico legal deste, traz que o objeto de atenção à 

saúde são classes sociais, classes de trabalhadores, grupos de trabalhadores organizados 

econômica e politicamente. Utiliza como ferramentas de apoio à atuação profissional, em 
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todos os níveis de atenção, os aportes teóricos da Saúde Coletiva; a epidemiologia crítica; a 

clínica; o planejamento; as engenharias; as ciências sociais, pedagógicas e políticas, de modo 

que a técnica está a serviço dos trabalhadores. Está fundamentada na teoria da determinação 

social do processo saúde-doença e tem como categorias explicativas “processo de trabalho”, 

“classe social” e “cargas de trabalho” (NUNES, 2004). 

Nos dois primeiros modelos de compreensão e intervenção sobre a relação saúde e 

trabalho, percebemos que a problemática da saúde do trabalhador é voltada para a cura da 

doença que acomete o trabalhador situado no setor formal da economia, geralmente, em 

empresas privadas. Esse trabalhador é visto como um indivíduo que precisa estar sadio para 

manter a produtividade no trabalho e gerar lucro. A Saúde Ocupacional, embora amplie o 

olhar para o microambiente de trabalho, limita-se a este e a realizar a higiene desse local por 

meio da identificação dos fatores de risco. São abordagens pautadas no modelo biomédico, o 

qual ainda é hegemônico nos serviços de saúde. 

A Saúde do Trabalhador vem criticar e (re)pensar essa forma de compreensão e 

intervenção em torno da relação trabalho e saúde/doença. Ela traz que a problemática da 

saúde do trabalhador envolve a própria organização do mundo do trabalho na civilização do 

capital e as consequências que ele gera para o trabalhador; o significado do trabalho na 

sociedade e para o trabalhador; as relações sociais que permeiam os processos de trabalho; a 

seguridade social; a organização dos trabalhadores e a participação popular; o modelo de 

desenvolvimento econômico adotado pelo país; o tensionamento entre capital e trabalho; 

enfim, envolve questões técnicas, sociais e políticas indissociáveis.  

Percebemos, então, que as discussões presentes na Saúde do Trabalhador vão além 

da relação trabalho e processo saúde/doença. Alguns autores reconhecem que elas perpassam 

as questões ambientais, tendo em vista os efeitos que o processo produtivo traz para o 

ambiente, seja o do trabalho, o dos espaços circunvizinhos às indústrias e do planeta em geral. 

Os processos produtivos representam o elo existente entre os campos de práticas da Saúde do 

Trabalhador e da Saúde Ambiental.  No Brasil, todavia, apenas na década de 1990, a área da 

Saúde Coletiva incorporou a Saúde Ambiental entre suas questões prioritárias 

(TAMBELLINI; CÂMARA, 1998). 

No que se refere à relação entre saúde e ambiente, é válido ressaltar que há três 

paradigmas básicos presentes nos estudos sobre a interface entre problemas ambientais e 

saúde, a saber: o biomédico, com origens na parasitologia clássica, com o modelo ecológico 

das doenças infecto-contagiosas envolvendo a relação agente-hospedeiro, e que, 

posteriormente, foi renovado pelo desenvolvimento da Epidemiologia e da Toxicologia 
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Ambiental, que formam o escopo das abordagens mais técnicas da saúde ambiental; o da 

relação saneamento-ambiente, com origens no saneamento clássico, que aborda a temática 

ambiental a partir da engenharia ambiental, com preocupação com o desenvolvimento de 

infraestruturas de água para consumo humano, esgoto e lixo; e o da Medicina Social, em 

evolução, que tem suas origens nos anos 1970 e amplia o olhar sobre a relação saúde-

ambiente com base nos processos sociais e econômicos de desenvolvimento, é a referência 

para a Saúde Coletiva (MINAYO et al., 1999; FRETIAS, 2003; PORTO; ALIER, 2007 apud 

PORTO, 2005). 

Esses três paradigmas permanecem, até hoje, nas ações de saúde ambiental, sendo 

os dois primeiros ainda hegemônicos, talvez, por atenderem os interesses do capital ao colocar 

o ambiente como algo natural e passivo, constituindo-se fonte de matéria-prima para o 

crescimento econômico. Eles têm como pano de fundo o paradigma da ciência moderna que 

separa o homem do ambiente, numa “visão antropocêntrica que o coloca em uma relação 

desmedida de expropriação da natureza, ao não considerar-se parte dela (AUGUSTO et al., 

2005 apud AUGUSTO; MOISES, 2009).  

Isso reforça a visão fatalista dos problemas que emergem de um contexto 

socioambiental ao qual não temos acesso e que, ideologicamente, é reforçado para a 

manutenção do status quo, quer em relação à exploração ilimitada da natureza, quer da 

exploração humana, na produção de riquezas e na acumulação do capital. É preciso, portanto, 

desnaturalizar o conceito de ambiente e compreender a questão ambiental como uma questão 

historicamente construída (TAMBELLINI, 2003 apud AUGUSTO; MOISES, 2009). 

Em consonância com o referencial teórico que estamos construindo para uma 

abordagem integrada da Saúde do Trabalhador e Ambiental, por meio da análise das relações 

produção, trabalho, ambiente e saúde, defendemos o paradigma da relação saúde-ambiente da 

Medicina Social e o modelo da Saúde do Trabalhador como os mais coerentes com a Saúde 

Coletiva e com o SUS formal. 

Mas, afinal, o que querem dizer “as relações produção, trabalho, ambiente e 

saúde”? Como, em princípio, essa questão pode soar estranha ou incompreensiva para 

algumas pessoas, inclusive trabalhadores, profissionais, alunos e professores da área da 

Saúde, bem como militantes de movimentos sociais, dialogamos a partir de agora com 

teóricos que debatem isso. 

“Produção”, “trabalho”, “ambiente”, “saúde” são categorias teóricas que, 

interligadas, possibilitam uma abordagem ampliada e integrada dos campos disciplinares 

Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental.  
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A aproximação desses campos foi impulsionada pela Medicina Social, mais 

precisamente, com o desenvolvimento da Epidemiologia Crítica e da teoria da determinação 

social do processo saúde-doença com forte influência do marxismo. Essa teoria adota o 

processo de trabalho como categoria central para a explicação do processo saúde-doença: 
 
o processo saúde-doença é determinado pelo modo como o Homem se apropria da 
natureza em um dado momento, apropriação esta que se realiza por meio do 
processo de trabalho, baseado em determinado grau de desenvolvimento das forças 
produtivas e relações sociais de produção (LAURELL, 1982). 

 

Essa pesquisa fundamenta-se no conceito de saúde supracitado, o qual deixa clara 

a interligação do trabalho com a saúde e o ambiente, relações estas que se estabelecem em 

determinado modo de produção, dentro do qual existem diversos processos de produção. 

Nesse sentido, o processo saúde-doença constitui uma expressão particular do 

processo geral da vida social. A saúde-doença é um processo coletivo particular de uma 

sociedade, que, por sua vez, tem elementos gerais, particulares e singulares. Engloba os 

processos da realidade, incluindo as determinações que operam na vida social. (BREILH, 

1991). A realidade da vida social é entendida em sua totalidade, na qual há um movimento 

histórico e dialético entre a parte, o processo saúde-doença e o todo, constituído pelas forças 

econômicas, políticas, sociais e culturais. 

Contribuindo com essa discussão, Rigotto (2003) diz que essa concepção de saúde 

oferecida pela Epidemiologia Crítica fornece as pistas para um encontro dos campos 

disciplinares da Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental, articulados, no plano teórico, 

por uma visão integrada da relação sociedade-natureza e pela centralidade do modo de 

produção, que delineia o modelo de desenvolvimento de cada sociedade no desenho do 

processo saúde-doença. 

Entretanto a aproximação desses campos não é hegemônica na Saúde do 

Trabalhador, mas vem ganhando cada vez mais adeptos no sentido de inserir a questão 

ambiental. Sobre as vantagens dessa articulação, Rigotto (2003, p.400) comenta: 

 
Ainda que se mantenham como campos disciplinares distintos – ambos extensos mas 
também com muito em comum – podem se nutrir de uma mesma cosmovisão, de um 
olhar abrangente que contemple estas férteis e complexas inter-relações, para com ele 
iluminar a pesquisa, a formação dos profissionais, as políticas públicas e a ação 
política da sociedade. 
 

No Brasil, com a discussão e instituição da Saúde do Trabalhador enquanto campo 

de conhecimento e prática inserido na Saúde Coletiva, a Saúde Ambiental começa a ganhar 



23 
 

ênfase com o avanço das concepções da Saúde do Trabalhador, o qual aponta para a relação 

entre produção, ambiente e saúde (TAMBELLINI; CÂMARA, 1998).  

Contribuiu ainda para a aproximação da Saúde do Trabalhador e Ambiental, 

segundo Porto e Martinez-Alier (2007), o livro da italiana Laura Conti “Ecologia, capital, 

trabalho e ambiente”, publicado em nosso país em 1986, e a criação do Centro de Estudos da 

Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH), da Fundação Oswaldo Cruz. Esses 

feitos já indicavam uma perspectiva de que a Saúde do Trabalhador aprofundasse e integrasse, 

em termos conceituais e operacionais, as discussões e políticas envolvendo problemas de 

saúde, trabalho e ambiente. Além disso, a crise ambiental contemporânea ganhava contornos 

políticos e conceituais mais fortes nessa época, com o “Relatório Bruntland”, o que tornava 

cada vez mais presente a relação dessa crise com o modelo de desenvolvimento econômico. 

 
Gradativamente, foi crescendo a consciência da importância da relação do trabalho 
com a saúde da população não-trabalhadora (...) Esta é outra das razões que levou 
grupos de instituições de pesquisa e ensino a definirem seu campo de atuação de 
forma mais abrangente, sob a denominação de ‘Produção/Ambiente/Saúde’; 
‘Trabalho, Ambiente e Saúde’; ‘Saúde e Trabalho’, e que vem fortalecendo o 
desenvolvimento, ainda incipiente, de uma área técnica de intervenção nos serviços 
públicos sob a denominação de Saúde Ambiental dentro do Ministério da Saúde 
(TAMBELLINI; CÂMARA, 1998, p. 4). 

 

Nessa pesquisa, mesmo entendendo que a categoria “trabalho” está inserida na de 

“produção”, a acrescentamos ao nome “Produção, Ambiente e Saúde”, adotando a 

denominação “Produção, Trabalho, Ambiente e Saúde” para dar visibilidade à Saúde do 

Trabalhador nessa relação.  

A categoria “trabalho” é entendida aqui no sentido ontológico, como o complexo 

fundante do ser social (LUKÁCS, 1968). Isso não significa a redução do homem ao trabalho, 

nem a afirmação de que o trabalho é o elemento que determina inteiramente a vida humana, 

mas, sim, que ele é um ato fundante do ser social e, nesse sentido, permanecerá como a “lei 

eterna do devir humano” (TONET, 2005, p. 66). De acordo com Marx (1987, p.202), 

 
Trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que 
o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 
material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe 
em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a 
fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida 
humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 
tempo modifica sua própria natureza. [...] Pressupomos o trabalho sob forma 
exclusivamente humana. [...] No fim do processo de trabalho aparece um resultado 
que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma 
apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha 
conscientemente em mira. 
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Depreende-se, então, que o trabalho é uma relação entre homem e natureza na qual 

aquele transforma esta para satisfazer suas necessidades e, nesse movimento de modificação, 

o homem modifica a si próprio. Alguns críticos colocam que essa é uma visão utilitarista 

mercantil da natureza, entretanto uma leitura mais atenta sobre a obra de Marx visualiza que, 

para o autor, existe uma unidade entre homem e natureza: “o sujeito – a humanidade – e o 

objeto – a natureza – são os mesmos” (MARX, 1982, p.5). Para o autor, deve haver uma 

relação harmônica entre homem e natureza. 

O trabalho sempre vai existir na humanidade. Ele pode assumir diferentes tipos 

nos distintos modos de produção ao longo da história, mas não deixar de existir, porque, nas 

palavras de Marx (1987), é uma necessidade natural e eterna para manter a vida humana.  

Não é objetivo nosso fazer um resgate dos tipos de sociedade, ou modos de 

produção, vivenciados pela humanidade ao longo da história. Damos um salto cronológico e 

nos reportamos à civilização do capital, quer dizer, a que vivemos hoje, cujo modo de 

produção predominante é o capitalismo. 

A categoria “modo de produção” parte do aspecto econômico, mas não se limita a 

ele, como diz Marx (1982, p.25): “o modo de produção da vida material condiciona o 

processo em geral de vida social, político e espiritual”. Em outras palavras, o capitalismo 

penetra em todas as dimensões da vida social, tornando-se um processo civilizatório. Por isso 

adotamos aqui a denominação de Meszáros (2011) de “civilização do capital”. É inicialmente 

um modelo econômico, mas com uma influência significativa sobre a política, a organização 

social, a cultura e as formas de sentir e pensar das pessoas, trazendo mudanças para o trabalho 

e a vida destas. 

Com o capitalismo, ocorrem transformações significativas para o trabalho e o 

modo de vida das pessoas. Segundo Antunes (1988), no capitalismo, o trabalho é convertido 

em emprego e em meio de subsistência; a força de trabalho torna-se, como tudo, uma 

mercadoria, cuja finalidade vem a ser a produção de mercadorias. Nos termos de Marx 

(1987), no capitalismo, o trabalho deixa de ser um trabalho concreto, aquele em que o 

trabalhador se realiza, transforma a natureza e a si mesmo para atender a uma necessidade, e 

passa a ser um trabalho abstrato, alienado, estranhado: 
 
Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido 
fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, cria o valor 
das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de força humana de 
trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, nessa qualidade de 
trabalho útil e concreto, produz valores de uso (MARX, 1987, p.54). 
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Nessa discussão, outra categoria fundamental é “produção” ou “processos 

produtivos”, já que o trabalho se desenvolve dentro de determinados processos de produção 

existentes numa sociedade delineada por um modo de produção. Segundo Marx (1982, p. 6), 

“toda produção é apropriação da natureza pelo indivíduo, no interior e por meio de uma 

determinada forma de sociedade”. Em todas as formas de sociedade, encontra-se uma 

produção determinada, superior a todas as demais, e cuja situação aponta sua posição e 

influência sobre as outras (MARX, 1982, p.18).  
 
A produção é sempre um ramo particular da produção – por exemplo, a agricultura, 
a pecuária, a manufatura etc. – ou ela é totalidade. [...] a produção também não é 
apenas uma produção particular, mas é sempre, ao contrário, certo corpo social, 
sujeito social, que exerce sua atividade numa totalidade maior ou menor de ramos 
de produção (MARX, 1982, p. 4-5). 

 

Na produção, o trabalhador transforma os objetos de trabalho, que também podem 

ser chamados de insumos ou matérias-primas, em produtos, que são as mercadorias. Esse 

processo de transformação é realizado por meio de vários processos de trabalho. Cada um 

destes é constituído por três elementos: “1) a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio 

trabalho; 2) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, 

o instrumental de trabalho” (MARX, 1987, p.202). Isso configura quatro principais etapas do 

processo produtivo: obtenção de matéria-prima e transporte, geração do produto, transporte e 

consumo do produto e geração de resíduos (CÂMARA; GALVÃO, 1995 apud CÂMARA et 

al., 2005). A produção é determinante sobre o consumo, a distribuição, a troca e a circulação 

(MARX, 1982). 

Com o capitalismo, há um complexo sistema de produção com relações 

profundamente novas entre os produtores, entre eles e o meio de produção e deles com os 

consumidores. “Concentrando capitais, força de trabalho, técnicas, máquinas e matérias-

primas, a indústria destrói ou redefine o meio rural, produz ou amplia aglomerações urbanas, 

estabelece novos modos de relacionamento sociedade-natureza” (COSTA, 1990 apud 

RIGOTTO 2002, p.235). A produção passa a responder às necessidades do mercado e a ser 

orientada pelo lucro. 

“O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais 

a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão 

mais barata quanto mais mercadorias cria” (MARX, 2010, p.80). Além de mostrar que, no 

capitalismo, o trabalhador se transforma em mercadoria, Marx (2010) fala sobre o trabalho 

estranhado: o trabalhador se relaciona com o produto do trabalho como objeto estranho e 
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poderoso sobre ele. A relação do trabalho com o ato da produção no interior do trabalho é a 

relação do trabalhador com sua própria atividade, como uma atividade estranha não 

pertencente a ele. 

No plano ideológico, o núcleo simbólico do processo de legitimação das mudanças 

que o capitalismo promoveu pode ser identificado na noção de “desenvolvimento”. 

Castoriadis, citado por Rigotto (2008, p. 43), diz que a ideia de desenvolvimento é a de que o 

crescimento ilimitado da produção e das forças produtivas é o objetivo central da vida 

humana. Desenvolvimento é a progressão em direção à maturidade, à capacidade de crescer 

sem fim, colocada como norma natural. Seus postulados são: 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 relativa ao conhecimento 

científico. 

Nessa discussão, a categoria “ambiente” é definida aqui como “um território vivo, 

dinâmico, reflexo de processos políticos, históricos, econômicos, sociais e culturais, onde se 

materializa a vida humana e sua relação com o universo” (BRASIL, 2007, p.13), portanto, 

intrinsecamente relacionado ao modelo de desenvolvimento adotado por uma sociedade.  

    Para compreender as relações entre o capitalismo e os problemas ambientais, de 

trabalho e de saúde que a sociedade enfrenta hoje, é importante também conhecer crenças, 

valores e atitudes gerados a partir da noção de desenvolvimento e amplamente incorporados à 

cultura ocidental moderna. Não temos o objetivo de analisá-los aqui, mas citamos alguns: a 

separação entre ser humano e ambiente; a possibilidade de explorar sem limites os recursos do 

planeta; a capacidade ilimitada da Terra de receber nossos dejetos; o domínio da natureza e a 

exploração dos seres humanos por intermédio da ciência e da técnica; a “ética do trabalho”; o 

consumismo; e os países desenvolvidos como modelo para os demais (RIGOTTO, 2002, 

p.235). 

Ao discutir a civilização do capital na contemporaneidade, é válido destacar ainda 

que, desde o final da década de 1970, o mundo vivencia uma crise estrutural do capital, com 

retração dos gastos públicos e sua transferência para o capital privado; acentuação das 

privatizações, tendência generalizada às desregulamentações e à flexibilização do processo 

produtivo, dos mercados e da força de trabalho (MESZÁROS apud ANTUNES, 2009). 

Como resposta do capital a sua própria crise, há o incentivo ao avanço tecnológico 

da eletrônica e dos computadores; a reorganização de seu sistema ideológico e político de 

dominação, qual seja, o neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 

dos direitos trabalhistas e a desmontagem do setor produtivo estatal; a reorganização das 
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formas de dominação em diversas esferas da sociedade, com o culto ao subjetivismo e de um 

ideário fragmentador, que faz apologia ao individualismo; e a reestruturação produtiva com 

consequências para o mundo do trabalho (ANTUNES, 2009). 

Assim, vivemos um novo momento na civilização do capital, marcado pela 

mediação da ciência e da tecnologia para a produção e pelo aumento de processos de 

discriminações, consumismo e fetichismo do dinheiro em sua forma extrema (CARVALHO, 

2008a).   

Nesse cenário, o mundo do trabalho passa a ser chamado de novo e precário 

mundo do trabalho. Entre suas características, temos a emergência de um crescente 

contingente de “trabalhadores supérfluos”; um mundo do trabalho perpassado por tensões, 

desmontes, flexibilizações, exclusões, vulnerabilidade extrema; desemprego estrutural. É a 

precarização do trabalho e da própria vida; um cenário de insegurança, instabilidade e de 

desproteção social. Um processo de destituição e desconstrução de direitos, sobretudo os 

trabalhistas e sociais (CARVALHO, 2008b). 

Vale salientar que o núcleo constitutivo do sistema do capital é o tripé “capital, 

trabalho e Estado”. Dentro dessa relação, o tensionamento entre capital e trabalho é mediado e 

controlado pelo Estado, estrutura de comando política totalizadora do sistema que tem o papel 

de melhorar o potencial produtivo da acumulação e expansão do capital (MESZÁROS, 2011). 

O Estado redefine-se no sistema do capital, tornando-se mais dependente dos 

circuitos do capital financeiro. Uma das inovações institucionais são as restrições à 

regulamentação estatal, com a subordinação dos Estados nacionais a agências multilaterais. 

Para além do discurso liberalizante da economia do mercado, esse Estado formalmente 

democrático exerce um neo intervencionismo estatal, funcional às exigências de acumulação 

do capital nessa sua fase de mundialização. Intervém ativamente na perspectiva de “ajustar-se 

e ajustar” aos interesses do capital, isentando-se, progressivamente, de seu papel de 

garantidor de direitos. É o “Estado Democrático do sistema do capital” (BAPTISTA et al., 

2007). 

É dentro dessa conjuntura que devemos compreender as tessituras entre produção, 

trabalho, ambiente e saúde. Por meio da Figura 1, podemos mostrar como as interfaces 

macroestruturais se manifestam no território, no plano local.  
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Figura 1 – As tessituras entre produção, trabalho, ambiente e saúde 

 

 
 

Fonte: (SANTOS; RIGOTTO, 2010). 

 

Para compreender a Saúde do Trabalhador, é preciso entender que ela não se limita 

aos locais de trabalho, mas envolve uma série de questões externas. Os processos produtivos 

instalam-se em determinados territórios, com: uma ciência e uma tecnologia adequada a sua 

realização; uma cadeia produtiva; e uma infraestrutura que, em geral, é subsidiada pelo 

Estado, por meio, dentre outros, de isenção de impostos e concessão de terras para sua 

instalação em um território. Há a utilização, como fontes de matérias-primas e no processo de 

produção, de recursos naturais do território, como água, terra, minerais, biodiversidade e 

energia.  

Além dessas etapas de captação de fontes de matéria-prima e do próprio processo 

de trabalho com objetos, meios e instrumentos de trabalho intermediados por uma ciência e 

uma tecnologia que lhes deem suporte, existem as etapas de distribuição, consumo do produto 

e de eliminação de resíduos. Em todas elas, podemos ter emissões atmosféricas, efluentes 

líquidos, resíduos sólidos, contaminação de alimentos, os quais explicitam os problemas de 

saúde ambiental que podem afetar tanto comunidades do entorno como as mais distantes. 

Esses processos produtivos são permeados por processos simbólicos e culturais, 

como a ideologia do desenvolvimento, com a promessa de que se trará, para o território onde 
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se instalam, a geração de empregos e o crescimento econômico. Através dela, constrói-se o 

discurso de sua legitimação e se realiza a captura simbólica de significativas partes da 

sociedade aos projetos de investimento, ao tempo em que ocultam os danos ambientais, à 

saúde e aos modos de vida. 

Tudo isso acarreta transformações nos processos de urbanização, como 

deslocamentos compulsórios de populações, nos quais muitas comunidades são obrigadas a 

sair de seus territórios para a instalação de grandes empreendimentos; atração de migração 

para o território onde o processo produtivo foi fixado, o que ocasiona uma complexificação de 

demandas urbanas, como formação de favelas, aumento de prostituição, drogas e violência. 

Somam-se ainda a (des)territorialização e a (re)territorialização; as mudanças nos perfis de 

saúde-doença da população, tanto dos trabalhadores, que têm um processo saúde-doença 

peculiar ao seu processo de trabalho e passam a ser acometidos por novos acidentes e doenças 

profissionais ou relacionadas ao trabalho, bem como das comunidades, que têm a vida no 

território impactada por esse processo produtivo, o qual gera também problemas ambientais. 

Lembremos que essas interligações impactam diretamente a vida em um território local, mas 

que são fruto de uma dimensão global da civilização do capital, num momento de 

reestruturação produtiva, globalização e neoliberalismo, e requer uma intervenção local e 

remota.  

Compreender essa articulação entre o cenário da civilização do capital (dimensão 

macroestrutural) e o território-processo (a dimensão micro), em que se materializam os 

problemas de saúde decorrentes das interfaces entre produção-trabalho-ambiente-saúde, 

permite visualizar que essas tramas percorrem não só os setores industriais, como também o 

agrícola e o de serviços. Possibilita entender o mundo do trabalho precarizado que existe no 

território, ou seja, os trabalhadores informais, os dos serviços e os desempregados.  

Os trabalhadores informais, dos serviços e os desempregados são também 

impactados por essas inter-relações. O ambiente no qual vivem e trabalham é influenciado 

pelo capitalismo, que ocasiona mudanças nos modos de vida das pessoas. Esses trabalhadores 

podem ser desapropriados de suas casas e terras para a instalação de empreendimentos; são os 

que mais sofrem as consequências sociais, como drogas, prostituição, violência, aumento do 

custo de vida, favelização; são as principais vítimas dos problemas ambientais advindos 

dessas inter-relações ao viverem em periferias, em condições de saneamento básico precárias, 

com poluições ambientais. São excluídos dos processos produtivos e obrigados, para sua 

reprodução social, a aceitar um trabalho precarizado, com baixos salários, condições 
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insalubres, sem vínculos empregatícios; e a ter o processo saúde-doença determinado pelo seu 

processo de trabalho (ou ausência deste). 

 Assim, torna-se fundamental, para os que estão na Saúde do Trabalhador, 

ultrapassar os muros dos ambientes de trabalho e descobrir seu entorno, o que permite: 

 
Para além dos riscos ocupacionais, ver os recursos naturais que entram para ser 
consumidos, e os resíduos e efluentes que saem, muitas vezes, para contaminar; 
considerar as relações do just-in-time com o aumento do tráfego e, com ele, da 
contaminação do ar, dos acidentes de trânsito; compreender a questão da 
localização das atividades econômicas no espaço, desde o solo que ocupam, a fauna 
e a flora que expulsam, as alterações da paisagem, o rio, as transformações no 
espaço urbano, até a nova distribuição socioespacial dos riscos tecnológicos, no 
contexto internacional; perceber a relevância dos efeitos cumulativos e remotos das 
fontes industriais de contaminação ambiental; incorporar a discussão dos padrões 
de consumo, entre tantas outras janelas... Enfim, estimulou-nos a pautar a questão 
da sustentabilidade dos processos produtivos, e a fazê-lo dentro da questão mais 
geral da sustentabilidade do desenvolvimento. Por outro lado, considerar o mundo 
do trabalho no debate da questão ambiental aprofunda, radicaliza e explicita a 
questão socioambiental (RIGOTTO, 2003, p. 400). 

 

A sustentabilidade socioambiental, citada acima, é tratada nessa abordagem em 

oposição à noção de “desenvolvimento sustentável”, considerada contraditória por natureza, 

pela impossibilidade de articular desenvolvimento com sustentabilidade (RIGOTTO, 2008). 

Nesse sentido, as categorias de conflitos socioambientais e de injustiça ambiental ajudam a 

interligar diferentes problemas de saúde e ambiente sob a ótica do desenvolvimento.  

Acselrad (2004) define os conflitos ambientais como aqueles envolvendo grupos 

sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, e que têm 

origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de 

apropriação do meio que desenvolve ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo 

solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. O 

conflito pode derivar da disputa de uma mesma base de recursos ou de bases distintas, mas 

interconectadas por interações mediadas pela atmosfera, pelo solo, pelas águas etc.  

Contribuindo com essa discussão, Zhouri e Laschefski (2010) amplia nosso olhar 

para a existência de três tipos diferentes de conflitos ambientais. O primeiro são os conflitos 

ambientais distributivos, que indicam graves desigualdades sociais em torno do acesso e da 

utilização dos recursos naturais. O segundo são os conflitos ambientais espaciais, os quais 

abrangem aqueles causados por efeitos ou impactos ambientais que ultrapassam os limites 

entre os territórios de diversos agentes ou grupos sociais, tais como emissões gasosas, 

poluição da água etc. O terceiro tipo são os conflitos ambientais territoriais, que surgem em 

torno de disputas territoriais entre grupos com modos distintos de apropriação ou produção do 
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espaço. A autora reforça que, em muitos casos, os vários tipos de conflitos coexistem e podem 

desencadear dinâmicas que são ao mesmo tempo espaciais, distributivas e territoriais. 

Para Freitas e Porto (2006), a noção de conflito ambiental também pode ser 

pensada para entender o problema de saúde dos trabalhadores no Brasil como um exemplo de 

injustiça ambiental. Por justiça ambiental, entende-se  

 
o conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja 
ele étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das 
conseqüências ambientais negativas de operações econômicas, de decisões políticas 
e de programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de 
tais políticas (RBJA, 2002 apud FREITAS; PORTO, 2006). 

 

Acreditamos que uma compreensão das inter-relações produção-trabalho-

ambiente-saúde deve contemplar esse olhar mais ampliado. É importante que esse debate faça 

parte do SUS, da universidade e dos movimentos sociais, por entendermos que são atores 

diretamente envolvidos com essas questões e relevantes para a construção de políticas 

integradas, pois, conforme destacamos: 
 
Um dos condicionantes fundamentais para o desenvolvimento de políticas 
integradas de saúde, trabalho e ambiente seria, além da construção e difusão de uma 
concepção teórica que as embase, a capacidade de atores envolvidos de 
compreender [...] as 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). 

 

Uma abordagem integrada da Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental por 

meio das ligações das categorias teóricas apresentadas aqui se afilia ao pensamento crítico e 

contra-hegemônico no sentido de identificar as contradições que conformam a civilização do 

capital e descortinar as consequências negativas desse modelo de desenvolvimento para a 

produção, o trabalho, o ambiente e a saúde.  

Para compreendermos melhor essas considerações, discutiremos a expansão do 

capital em territórios rurais e suas interligações com a produção, o trabalho, o ambiente e a 

saúde.  

O capitalismo tem penetrado não só o espaço da cidade, mas também do campo, 

modificando profundamente a relação homem-natureza e os modos de vida de comunidades 

camponesas. A agricultura, que, por milhares de anos, constituiu-se subsistência ou meio de 
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vida destas, sofre mudanças com o modelo de desenvolvimento rural que tem o agronegócio 

como um forte elemento, o qual orienta a produção para o mercado, em busca do lucro. 

A globalização da produção e do consumo, o avanço dos transportes, das 

comunicações e do meio técnico-científico-informacional propiciaram a intensificação da 

forma capitalista de produzir na agropecuária e promoveram uma verdadeira reestruturação 

produtiva e territorial no setor (ELIAS, 2006).  

Rigotto e Teixeira (2009, p.82) dizem que essa reestruturação produtiva no campo, 

no contexto do capitalismo avançado, vem sendo denominada de modernização agrícola. 

Segundo essas autoras, 

 
Trata-se de um processo complexo em que se articulam grandes proprietários de 
terras, o capital financeiro e a indústria de insumos como máquinas, equipamentos, 
sementes, fertilizantes e agrotóxicos. Estes agentes econômicos conformam novos 
arranjos territoriais produtivos, conectados internacionalmente e com pouca relação 
com os lugares, onde possam beneficiar-se de uma série de vantagens competitivas 
e de contextos de fragilidade das políticas de Estado no campo do trabalho, do 
ambiente e da saúde, que lhes poupem custos, e ainda contextos de fragilidade das 
organizações e movimentos sociais em defesa da vida e da cidadania em suas várias 
dimensões. 
 
 

Esse processo vem ocorrendo, acirrando a expansão das relações capitalistas de 

produção no campo rural e promovendo um crescimento econômico cada vez mais desigual, 

gerador de desequilíbrios, exclusão e pobreza, acentuando as históricas desigualdades 

socioespaciais brasileiras (ELIAS, 2006). 

No Brasil, na divisão territorial do trabalho agropecuário, as regiões Sudeste e Sul 

foram as primeiras a ser intensamente atingidas pelos processos de modernização da 

agricultura e formam a chamada Região Concentrada, somada à região Centro-Oeste. No 

Nordeste, a partir da década de 1980, vislumbra-se a ocupação de novas fronteiras pelo 

agronegócio globalizado em alguns lugares específicos dessa região. Estes passam a receber 

vultosos investimentos de algumas importantes empresas do setor, difundindo-se a agricultura 

científica e o agronegócio. O semiárido, especialmente alguns de seus vales úmidos, torna-se 

atrativo e é incorporado aos circuitos produtivos globalizados de empresas nacionais e 

multinacionais hegemônicas do setor (ELIAS, 2006). 

É válido destacar que a expansão do agronegócio em todo o mundo foi 

impulsionada pela chamada Revolução Verde. Segundo Silva et al. (2005), com ela, 

ocorreram três importantes mudanças tecnológicas no processo de produção agrícola: a 

mecanização de diversas atividades, que diminuiu a oferta de empregos no campo e 

contribuiu para o êxodo rural, a introdução dos agrotóxicos a partir de 1930, cuja utilização 
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foi intensificada com a Segunda Guerra Mundial, e a introdução da biotecnologia, que deu 

destaque para os organismos geneticamente modificados. 
 
Socialmente a Revolução Verde representou um grande engodo; aumentou a 
concentração de terras e tornou precária a vida dos pequenos agricultores 
descapitalizados, como também não solucionou o problema da fome no mundo. 
Ambientalmente, esta Revolução provocou intenso processo de erosão, perda de 
fertilidade e até esterilização de alguns tipos de solo, perda de diversidade genética e 
utilização de matriz energética fóssil, além da contaminação de fontes de água, solo, 
alimentos, animais e o próprio homem, pelos venenos agrícolas (MORAGAS et al., 
2003). 

 

Esse novo modelo de produção, vendido como sendo o “progresso da agricultura”, 

invadiu a economia dos países em desenvolvimento, entre eles, o Brasil, na esperança de 

aumentar os índices de produtividade agrícola (MORAGAS et al., 2003). 

 Mas, afinal, o que é agronegócio? De acordo com Fernandes e Welch (2008), a 

primeira formulação do conceito de agronegócio (agribusiness) é de Davis e Goldberg, 1957. 

Para os autores, agronegócio é: um complexo de sistemas que compreende agricultura, 

indústria, mercado e finanças. O movimento desse complexo e suas políticas formam um 

modelo de desenvolvimento econômico controlado por corporações transnacionais, que 

trabalham com um ou mais commodities1 e atuam em diversos outros setores da economia. 

Compreendemos que essa condição confere às transnacionais do agronegócio um poder 

extraordinário que possibilita a manipulação dos processos em todos os sistemas do complexo 

(FERNANDES; WELCH, 2008, p. 48). 

O sistema do agronegócio é diferente do sistema agrícola rural. No primeiro, a 

monocultura, o trabalho assalariado e a produção em grande escala são algumas das principais 

referências. Já no segundo, a biodiversidade, a predominância do trabalho familiar e a 

produção em pequena escala são algumas das suas características. O sistema agrícola rural 

não é parte do agronegócio; todavia, como o capital controla a tecnologia, o conhecimento, o 

mercado, as políticas agrícolas, entre outros, os camponeses ficam subalternos 

(FERNANDES; WELCH, 2008). 

Rigotto e Teixeira (2009, p.82) destacam, entre as características do agronegócio, 
 

Concentração de terras, muitas vezes com processos violentos de expulsão de 
comunidades tradicionais. Comprometimento da segurança alimentar, por 
modificar as formas de acesso à água, à terra e a alimentos. 

                                                
1 Mercadorias de baixo valor agregado, como a soja, que concorrem no comércio internacional à custa da 
intensificação e do desmatamento, da degradação ambiental, da contaminação da água e dos solos, e da própria 
contaminação humana, principalmente, de trabalhadores e famílias rurais (PORTO, 2007). 
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Mudanças nas práticas sociais e laços de vida comunitária pelos deslocamentos 
compulsórios de população e introdução de novos hábitos culturais. Mudanças na 
dinâmica de cidades vizinhas, formação de favelas rurais. 
Uso intensivo de novas tecnologias de comunicação, mecanização e insumos - 
como fertilizantes e agrotóxicos, para viabilizar a produção, ampliando a escala e a 
velocidade de interferência na Natureza. 
Proletarização das relações de trabalho, transformando pequenos proprietários 
rurais – que muitas vezes perderam suas terras -, em empregados dos novos 
empreendimentos. 
Relações e condições de trabalho precarizadas: baixa remuneração, 
descumprimento da legislação trabalhista, intensificação do trabalho, exposição a 
situações de risco à saúde. 
Estabelecimento de ‘parcerias’ com pequenos produtores locais, submetendo-os ao 
pacote tecnológico e padrões de qualidade do investidor. 
Redução da biodiversidade e dos serviços ambientais. Profunda alteração da 
paisagem. 
Degradação do solo pela monocultura e risco de desertificação. 
Elevado consumo de água, contaminação de águas superficiais e subterrâneas por 
fertilizantes e agrotóxicos. 
Contaminação do ar por agrotóxicos, incluindo as pulverizações aéreas que 
continuam acontecendo. 
Exposição das comunidades do entorno das fazendas à contaminação pelos 
agrotóxicos utilizados de forma intensiva. 

 

Diante dessas características, percebemos consequências negativas do agronegócio 

para o trabalho, a saúde e o ambiente, as quais ocasionam problemas de saúde do trabalhador 

e ambientais. 

Continuando essas questões, Pignati, Machado e Cabral (2007) reforçam que, 

dentre os agravos à saúde relacionados ao agronegócio, os de maior relevância e impacto 

negativo para a saúde humana e ambiental são as poluições e/ou contaminações e intoxicações 

agudas e/ou crônicas relacionadas aos agrotóxicos.  

Os agrotóxicos atingem de maneira imediata os trabalhadores que vendem, 

transportam, manipulam/pulverizam esses insumos e, indiretamente, suas famílias, que 

moram dentro das plantações e higienizam as roupas e Equipamentos de Proteção Individual 

dos trabalhadores, assim como através do armazenamento desses produtos dentro ou próximo 

de suas residências (PIGNATI; MACHADO; CABRAL, 2007). 

A utilização de agrotóxicos tem como implicações intoxicações e efeitos crônicos 

que podem ser expressos em distúrbios do sistema nervoso, respiratório, digestivo, 

reprodutor, da pele, entre outros. Entretanto são muitas as dificuldades para desvelar os 

agravos à saúde relacionados aos agrotóxicos, seja por limitações do conhecimento disponível 

sobre a ampla gama de princípios ativos já em uso; seja pela escassez de indicadores 

biológicos e de exposição ou efeito; seja pelas dificuldades do sistema de saúde em implantar 

programas e ações voltados para o diagnóstico desses agravos, correlacionando-os com 

quadros clínicos sugestivos de intoxicação e notificá-los adequadamente; seja pelas limitações 
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da formação e das práticas dos profissionais de saúde nesses temas; seja pela pouca 

informação a que têm acesso o pequeno produtor e o trabalhador; ou pelo descrédito que 

alguns vão construindo em relação ao sistema público de saúde (RIGOTTO et al., 2010). 

Nesse sentido, Porto (2007) chama atenção para o fato de que o tema dos 

agrotóxicos na Saúde Coletiva brasileira é fundamental e ainda escasso no meio acadêmico. 

Afirma que sua importância se deve à vinculação do problema da contaminação humana por 

agrotóxicos com o modelo de desenvolvimento, às políticas agrárias e de produção agrícola, e 

ao papel do Brasil no cenário internacional globalizado, enquanto produtor de commodities. 

Além da contaminação ambiental pelo uso intensivo de agrotóxicos, com 

consequências danosas para a saúde humana, sejam os moradores ou trabalhadores rurais, 

Pessoa (2010), em estudo no Baixo Vale Jaguaribe no Ceará, identificou que o contexto de 

modernização agrícola nesse local tem agregado também profundas transformações no modo 

de vida das comunidades, desde a geração de violência à inserção de drogas junto aos 

escolares, prostituição e migração. 

O Estado, que também é responsável por garantir o direito à saúde, auxilia, com 

recursos financeiros e com a simbologia da geração do emprego e renda, o agronegócio. 

Segundo Rigotto et al. (2010), a intervenção do Estado nas áreas onde as comunidades 

camponesas tinham garantida a sobrevivência, tem sido marcada por desapropriações, 

deslocamentos forçados, injustas indenizações e, posteriormente, a instalação de grandes 

empresas no espaço, agora, organizado para o capital agrícola. Nesse sentido, os impactos 

sobre o território são advindos em primeiro lugar das ações do Estado, que desapropria, retira 

parte da população, desmata e constrói canais. 

É por isso que a atuação dos movimentos sociais envolvidos com a questão rural 

torna-se fundamental para reivindicar, desse mesmo Estado, mudanças positivas para outro 

modelo de desenvolvimento para o campo, na perspectiva da Agroecologia. 

Para Costa Neto (2008), a Agroecologia Social não se restringe à não utilização de 

agrotóxicos, mas vai além, no sentido de definir-se sociocultural e politicamente em direção a 

determinada opção de desenvolvimento rural. 
 
Agroecologia é uma concepção de ciência produzida a partir de diversos campos de 
conhecimento, estabelecidos em torno da noção de ecologia e aplicados a unidades 
de análise (agroecossistemas), visando apoiar o processo de transição de uma 
agricultura convencional (baseada nos preceitos tecnológicos e socioculturais da 
‘revolução verde’) para uma agricultura ecologicamente sustentável. Atualmente, a 
noção de agroecologia tem sido utilizada para significar um modelo de agricultura 
que resulte na chamada ‘produção limpa’, de características ecológicas, 
‘alternativas’ aos produtos da ‘revolução verde’ (COSTA NETO, 2008, p.72). 
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A Agroecologia contribui para a promoção da segurança alimentar, pois cria uma 

situação de disponibilidade de alimentos suficientes, diversificados e de boa qualidade. Um 

dos pilares da Agroecologia são o respeito, resgate e valorização dos conhecimentos de 

agricultores(as) em processo de inovação orientados para a promoção de agroecossistemas 

mais sustentáveis (DANTAS et al., 2007). 

Dentro dessa discussão do agronegócio versus Agroecologia, do descortinar das 

consequências negativas do agronegócio para o trabalho, o ambiente e a saúde, e da ideologia 

do agronegócio como sinônimo de desenvolvimento econômico, veremos como o território 

rural de Apodi-RN resiste a esse tipo de modelo para o campo, ao realizar e defender a 

agricultura familiar camponesa de base agroecológica. 

As políticas agrícolas no semiárido brasileiro, desde os anos 1960, vêm 

acompanhadas da implantação dos perímetros irrigados como estratégia geopolítica de 

indução do desenvolvimento. Os perímetros irrigados são áreas delimitadas pelo Estado para 

implantação de projetos públicos de agricultura irrigada que, em geral, possuem significativo 

potencial agricultável, caracterizado pelos solos férteis, presença hídrica, clima favorável e 

abundante força de trabalho. Esses elementos, conjugados às infraestruturas implementadas, 

como canais e piscinas, entre outros, favorecem ampla produtividade agrícola (PONTES et 

al., 2012). A implantação de projetos de irrigação em territórios brasileiros estimula a 

instalação de empresas do agronegócio nesses locais.  

Um dos primeiros impactos trazidos por esse tipo de empreendimento é a 

desapropriação dos agricultores familiares. Em pesquisa realizada sobre o perímetro irrigado 

na Região do Baixo Jaguaribe na Chapada do Apodi, no estado do Ceará, Freitas (2010) diz 

que a atuação do DNOCS consistia em desapropriar as terras das bacias de irrigação, onde 

seriam implantados os perímetros irrigados, e dividi-las em pequenos lotes, onde seriam 

assentados os colonos, uma parte correspondendo aos antigos moradores desapropriados. 

A autora afirma que na desapropriação as casas de taipa foram sendo destruídas 

para a instalação de casas de bomba, canais de irrigação, piscinas de captação de água etc. A 

partir desse período, teve início a desestruturação de 320 famílias, que foram buscando sua 

reconstrução, seja em outras comunidades da chapada, seja na sede dos municípios de 

Limoeiro do Norte e Quixeré, denotando assim, o primeiro movimento de 

des(re)territorialização. Após a desapropriação, nem todos retornaram ao perímetro na 

qualidade de irrigantes, sobretudo aqueles que tinham apenas a posse hereditária das terras. O 

fato é que o pouco mais de 200 ex-proprietários da chapada se resumiu em pouco mais de 20. 

Além disso, o alto custo da conta de energia com as bombas de irrigação dificulta o trabalho 
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dos poucos pequenos agricultores irrigantes, e uma das estratégias é o rateamento da conta 

entre eles. 

Sobre os perímetros irrigados do Nordeste, a maioria dos latifundiários não fora 

atingida pelas desapropriações; foram elaboradas, pelo Estado, por meio de suas entidades, a 

exemplo do DNOCS, estratégias para que suas terras não fossem afetadas (SILVA, 1988 apud 

FREITAS, 2010).  

Atualmente, Apodi-RN, que tem um forte desenvolvimento da agricultura familiar 

de base agroecológica, está vivenciando a fase, conduzida pelo Departamento Nacional de 

Obras contra as Secas (DNOCS), de pré-instalação, do Projeto de Irrigação Santa Cruz do 

Apodi-RN. Simultaneamente, há resistência de agricultores familiares e movimentos sociais 

da região contra esse projeto. É dentro desse cenário que propomos desenvolver a abordagem 

das inter-relações produção, trabalho, ambiente, saúde, articulando universidade, SUS e 

movimentos sociais.  

 

 

2 O SUS: abordando a Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental                                                    

 

 

Entendemos o SUS a partir do que está posto na Constituição de 1988 e nas leis 

orgânicas da saúde, como uma conquista dos brasileiros diante da luta durante o movimento 

de Reforma Sanitária, constituindo-se um avanço político, democrático e social na área da 

política pública de saúde do país. 

Entretanto, apesar da importância do SUS como proposta idealizada na contramão 

do capitalismo e neoliberalismo, diversos interesses políticos e econômicos vêm se 

contrapondo aos seus princípios e diretrizes, dificultando, assim, seu processo de 

implementação. Por isso dizemos que o SUS não está concluído, mas consiste em um 

processo em construção. 

Nesse sentido, Paim (2009) nos fala que existem hoje quatro tipos de SUS: o SUS 

para pobres, que reflete a ideia de uma medicina simplificada para gente simples; o SUS 

real, refém da área econômica dos governos e do clientelismo político que favorecem o setor 

privado; o SUS formal, correspondente ao que está estabelecido na Constituição Federal de 

1988, leis orgânicas, leis estaduais, decretos, portarias, resoluções, pactos e regulamentos, 

embora muito distante da realidade dos serviços públicos; e o SUS democrático ou ideal, 

desenhado pelo projeto da Reforma Sanitária Brasileira para assegurar o direito à saúde de 
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todos os brasileiros, articulando a saúde a uma reforma social mais ampla, capaz de influir 

sobre a determinação da saúde e da doença nas populações. Faz-se pertinente essa colocação 

para deixarmos claro que estamos falando aqui do SUS formal, por compreendermos que ele 

engloba a base teórica e prática do ideal, mas se diferencia deste por não conseguir avançar 

em uma reforma social ampla. 

Podemos perceber a contradição do Estado no próprio SUS, ao visualizarmos que, 

durante sua idealização na Reforma Sanitária, temos um Estado democrático que possibilita a 

inserção dessa política pública na Constituição de 1988. Entretanto a implementação do SUS 

sofre forte intervenção da política neoliberal, que se intensifica no Brasil na década de 1990 e 

tem como uma das características um Estado que se diz democrático, mas que se ajusta ao 

capital. Como resultado, temos um SUS real moldado por interesses neoliberais capitalistas. 

Não temos o objetivo de resgatar a história de construção desse sistema, mas 

enfatizamos que a questão da saúde na Constituição ressalta alguns aspectos fundamentais, 

como: o conceito de saúde, entendido na perspectiva de articulação de políticas sociais e 

econômicas e como direito social universal; a caracterização de ações e serviços de saúde 

como de relevância pública; a implantação de um Sistema Único de Saúde organizado 

segundo as diretrizes de descentralização, regionalização e participação da comunidade e os 

princípios da universalidade, equidade e integralidade ; a integração da saúde no espaço mais 

amplo da seguridade social. 

A garantia do direito à saúde e a saúde entendida em seu conceito ampliado são 

pontos importantes para subsidiar nossa discussão sobre competências do SUS diante dos 

problemas advindos das interligações produção, trabalho, ambiente e saúde. 

De acordo com Paim (2009), o direito à saúde deve ser entendido em duas 

dimensões: o direito ao estado vital saudável, estado de saúde; e o direito às ações e serviços 

de saúde. Os direitos que dizem respeito à saúde são desde as liberdades individuais e 

democráticas até o direito ao trabalho, à educação, à atenção à saúde, ao ambiente preservado, 

à biodiversidade, à qualidade de vida e à proteção contra alimentos transgênicos. 

Fracolli e Bertolozzi (2001) afirmam que a vida humana é dinâmica e 

contraditória. Dessa forma, a saúde não se reduz à aparição de um transtorno e à busca de um 

serviço de saúde. Os problemas de saúde são resultado de um processo complexo e dinâmico 

que se produz no interior da sociedade. 
 
Isso significa dizer que a saúde-doença compõe momentos de um processo maior, 
que se refere à vida das pessoas, que, por sua vez, está intrinsecamente ligada ao 
potencial que elas têm ao acesso às necessidades para viver a vida, seja a moradia, a 
alimentação, a educação, a saúde, o lazer, etc. Ter acesso, numa sociedade como a 
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brasileira, depende da inserção no sistema de produção, ou seja, do local que a 
pessoa ocupa no trabalho. Assim, a depender da inserção no sistema de produção, 
poder-se-á dispor de possibilidades maiores ou menores para o consumo. Portanto, 
verifica-se que a saúde-doença depende, em última instância, do lugar que se ocupa 
na sociedade. Evidentemente que não se estão deixando de lado as características 
particulares de cada ser humano, conformadas através do genótipo/fenótipo 
(FRACOLLI; BERTOLOZZI, 2001, p. 4). 

 

É esse reconhecimento das condições de vida que ultrapassa a visão de saúde 

apenas em sua dimensão biológica e alcança a dimensão social. Se pretendemos melhorar a 

saúde da população, temos de atuar especialmente sobre os determinantes vinculados às 

condições de vida e interferir na estrutura econômica e política do Brasil (PAIM, 2009, p.53). 

Assim, é importante que o SUS supere os modelos de atenção sanitarista-campanhista e 

médico-assistencial privatista pautados no paradigma newtoniano-cartesiano, no relatório 

flexner, centrado no ser biológico, na cura da doença, na medicalização da saúde e no 

hospital. 

Considerar a determinação social do processo saúde-doença tem como 

desdobramento a valorização do compromisso com a ação, seja por meio da mobilização e da 

participação social, seja mediante adoção de políticas intersetoriais. Enfatizamos a 

importância da articulação do SUS aos movimentos sociais e à universidade, para que, juntos, 

militem pela garantia do direito à saúde. “A luta pelo direito à saúde passa, necessariamente, 

pela reorientação das políticas públicas econômicas e sociais que favoreçam a redução das 

desigualdades, a cidadania plena, a qualidade de vida e a democracia” (PAIM, 2009, p.120).  

É nesse contexto que se encontram os problemas de saúde decorrentes das 

interfaces produção, trabalho, ambiente e saúde. Por serem determinantes do processo saúde-

doença, associados ao modo de vida e trabalho da população, precisam ser compreendidos e 

assistidos, não só pelo SUS, mas por demais políticas econômicas e sociais, rumo à prevenção 

de agravos e, principalmente, à promoção da saúde.  

O SUS formal insere a questão do trabalho e do ambiente com a Saúde do 

Trabalhador e a Saúde Ambiental. Mesmo reconhecendo a importância e a necessidade da 

indissociabilidade da Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental, discutiremos agora esses 

campos em momentos separados, para um melhor entendimento do seu percurso na política 

pública de saúde. 
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2.1 A Saúde do Trabalhador no SUS 

 

 

Apesar de não ser objetivo nosso aprofundar o processo de construção do campo 

Saúde do Trabalhador, é válido destacar que, no Brasil, ele toma forma no final dos anos 

1970, período vivido intensamente pelo movimento social, e tem como eixos: a defesa do 

direito ao trabalho digno e saudável; a participação dos trabalhadores nas decisões sobre a 

organização e gestão dos processos produtivos e a busca da garantia de atenção integral à 

saúde (DIAS; HOEFEL, 2005). 

Teve como principais atores sociais o movimento sindical de trabalhadores, setores 

da universidade e intelectuais da saúde que lutaram pela implantação do Sistema Único de 

Saúde, além da importante contribuição da Medicina Social Latino-Americana; da Reforma 

Sanitária Italiana, em especial, do seu Modelo Operário Italiano; e de órgãos internacionais, 

como a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (LACAZ; SANTOS, 2010).  

Acrescentamos ainda o aporte da Saúde Coletiva e a influência da teoria da 

determinação social do processo saúde-doença, que trouxe à tona uma nova compreensão da 

relação entre trabalho e saúde, a qual é definida, segundo Nehmy e Dias (2010), no 

documento preparado para a I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em 1986, 

como “campo de atividades teóricas e práticas, subordinado de maneira abrangente e 

complexa às relações Capital/Trabalho, nas sociedades capitalistas”.  

É com base nessas lutas, teorias e discussões, e como superação da Medicina do 

Trabalho e da Saúde Ocupacional, que a Constituição de 1988 estabelece a Saúde do 

Trabalhador enquanto atribuição do SUS, o que significa uma conquista histórica e política do 

movimento de trabalhadores, militantes e intelectuais dessa área.  

 
[...] o SUS assume um papel social diferenciado, ao se colocar, de fato, na 
atualidade como a única política pública de cobertura universal, para o cuidado da 
saúde dos trabalhadores, obrigando a busca da redefinição das práticas de saúde e a 
construção de um ‘novo modelo’ de atenção (DIAS; HOEFEL, 2005, p. 821). 

 

O atendimento universal no SUS a todos trabalhadores é um grande avanço, haja 

vista que a atenção à saúde, antes, era voltada para aqueles inseridos no setor formal privado, 

sob a ótica da produção e não do direito à saúde. O novo modelo de atenção da Saúde do 

Trabalhador no SUS deve avançar para além da assistência, tendo “como foco as mudanças 

nos processos de trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho em toda a sua 
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complexidade, por meio de uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial” 

(BRASIL, 2001, p.17).  

Embora tenhamos os avanços legais e conceituais da Saúde do Trabalhador, 

visualizamos a hegemonia da Saúde Ocupacional fortalecida no modelo de desenvolvimento 

adotado pelo país. Atuando sob a lógica da Saúde Ocupacional, o profissional da saúde limita-

se a avaliar e a manter a capacidade do trabalhador, para este continuar trabalhando, ou a 

evitar que ele adoeça, de modo a garantir a produção. Já o profissional comprometido com a 

Saúde do Trabalhador busca, na essência, promover saúde, empoderando o trabalhador, para 

assegurar melhores condições de trabalho e a integralidade da saúde (NEHMY; DIAS, 2010). 

A Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes no SUS, 

em seu Art. 5º, define Saúde do Trabalhador como: 

 
um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho 
(BRASIL, 1990). 

 

Após a Constituição e a Lei nº8080/90, as ações de Saúde do Trabalhador 

assumem novas formas de organização, que, antes, eram pautadas nos Programas de Saúde do 

Trabalhador (PST) existentes em alguns municípios brasileiros. Havia a defesa da criação de 

centros regionais e distritais de saúde dos trabalhadores, que seriam referências para a rede de 

atenção básica (MAENO; CARMO, 2005). Nesse sentido, objetivando potencializar os 

escassos recursos destinados às ações nessa área, a opção política foi a criação, em 1991, dos 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, CRST (cuja sigla atualmente é CEREST), 

ou seja, por serviços especializados em nível secundário na rede do SUS (DIAS; HOEFEL, 

2005), porta de entrada para os trabalhadores. 

Alguns instrumentos normativos foram elaborados na busca da efetivação da 

Saúde do Trabalhador no SUS. Em 1998, a Portaria nº 3.908/GM cria a Norma Operacional 

de Saúde do Trabalhador (NOST), que estabelece procedimentos para orientar e 

instrumentalizar as ações e serviços de Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde 

(SUS), traz que Estados, Distrito Federal e Municípios devem nortear as ações de Saúde do 

Trabalhador pelos seguintes pressupostos: universalidade e equidade;  integralidade das 

ações; direito à informação sobre a saúde; controle social; hierarquização e regionalização; 

utilização do critério epidemiológico e de avaliação de riscos no planejamento e na avaliação 
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das ações; e configuração da saúde do trabalhador como um conjunto de ações de vigilância e 

assistência, visando à promoção, à proteção, à recuperação e à reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos a riscos e agravos  advindos do processo de trabalho (BRASIL, 

1998a). 

Ainda em 1998, a Portaria nº 3.120 estabelece a Norma de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador (VISAT), com a finalidade de definir procedimentos básicos para o 

desenvolvimento das ações correspondentes. Nela, 

 
a Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e 
sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e 
analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados 
aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, 
organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar 
intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los (BRASIL, 
1998b). 
 

Atualmente, é importante destacar a Portaria nº 3252, de 2009, que dispõe sobre as 

diretrizes da vigilância em saúde e estabelece que esta se constitui de ações de promoção da 

saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, 

abrangendo a vigilância epidemiológica, promoção da saúde, vigilância da situação de saúde, 

vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária. 

Enfatiza a integração dessas vigilâncias para a resolução de problemas de saúde existentes no 

território e coloca a necessidade de fortalecer a vigilância em saúde na Atenção Primária à 

Saúde (APS) (BRASIL, 2009a). 

Em 2002, enquanto estratégia para cumprir a responsabilidade de desenvolver a 

atenção à saúde dos trabalhadores, considerando sua inserção nos processos produtivos, a 

Portaria 1.679/2 lança a Rede Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores – RENAST, 

definida conceitualmente como  

 
uma rede nacional de informação e práticas de saúde, organizada com o propósito de 
implementar ações assistenciais, de vigilância e de promoção da saúde, no SUS, na 
perspectiva da Saúde do Trabalhador. (...) Integra e articula as linhas de cuidado da 
atenção básica, da média e alta complexidade ambulatorial, pré-hospitalar e 
hospitalar, sob o controle social, nos três níveis de gestão, tendo como eixo os 
CRSTs. Estes deixam de ser porta de entrada do Sistema e assumem o papel de 
suporte técnico e científico e de núcleos irradiadores da cultura da centralidade do 
trabalho e da produção social das doenças, no SUS. Além disso, são o lócus 
privilegiado de articulação e pactuação das ações de saúde, intra- e 
intersetorialmente, no seu território de abrangência (DIAS; HOEFEL, p. 822). 

 

Está claro que a RENAST não limita as ações de saúde do trabalhador ao 

CEREST, mas ordena que deve ser realizada por toda a rede de serviços do SUS. A RENAST 
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é ampliada posteriormente pelas Portarias nº 2.437, de 2005, e nº 2.728, de 2009. Segundo 

Poço e Dias (2010), estas têm permitido avanços ao destinar recursos específicos para o 

desenvolvimento de suas ações, ao fortalecer a atuação dos CEREST e ao indicar que a 

Atenção Primária à Saúde (APS) é importante para consolidação das ações de Saúde do 

Trabalhador no SUS. O Pacto pela Saúde, firmado em 2006, reforça a APS e coloca a Saúde 

do Trabalhador entre as áreas estratégicas na orientação do processo de Programação 

Pactuada e Integrada – PPI – da atenção à saúde.  

Assim, a reorganização do SUS propõe a ampliação e fortalecimento da RENAST 

e sua inserção efetiva na Atenção Primária e, a partir desta, estendendo-se na rede de serviços: 

urgência/emergência; rede ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, incluindo 

ações de vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental (BRASIL, 2009b). 

Compreendemos, então, que compete ao SUS, em todos os seus níveis de atenção, em 

especial, ao CEREST e à Estratégia Saúde da Família, as ações de saúde do trabalhador de 

assistência, vigilância, prevenção e promoção.  

Percebemos ainda que a Saúde do Trabalhador, nos planos legal, político e 

conceitual, tem um percurso desarticulado da Saúde Ambiental, apesar de alguns teóricos, em 

particular, da Saúde do Trabalhador, apontarem as interfaces entre esses campos.  

Recentemente, o Decreto nº 7602, de 07 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), a ser desenvolvida de modo 

articulado e cooperativo pelos Ministérios do Trabalho, da Previdência Social e da Saúde 

aponta nessa perspectiva de articulação da relação produção, trabalho, ambiente e saúde. Pois, 

para o alcance de seu propósito, a PNSST deverá ser implementada através da articulação 

continuada das ações de governo no campo das relações de trabalho, produção, consumo, 

ambiente e saúde, com a participação voluntária das organizações representativas de 

trabalhadores e empregadores (BRASIL, 2011a).  

A PNSST tem como objetivos a promoção da saúde, a melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos do trabalho, 

relacionados a este, ou que ocorram em seu curso, por meio da eliminação ou redução dos 

riscos nos ambientes de trabalho. Possui como princípios: universalidade; prevenção; 

precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação 

e reparação; diálogo social e integralidade (BRASIL, 2011a). 

Somado a isso, chamamos atenção para o fato de que a área da Saúde do 

Trabalhador, além da ação governamental e intersetorial, deve funcionar em ação conjunta 

com os movimentos sociais, como uma rede de resistência e de aprofundamento dos avanços 
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democráticos na defesa de um SUS eficiente, articulando saúde, trabalho e ambiente e 

propondo novas estratégias de promoção da saúde (PORTO, 2005). 

Registramos ainda que, em 15 de dezembro de 2011, foi aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Entre as 

diretrizes dessa política, destacam-se o fortalecimento da vigilância e da promoção da saúde. 

Instrumentos normativos mais recentes do SUS colocam a APS ou Atenção Básica 

como coordenadora das redes de atenção à saúde. A Política Nacional de Atenção Básica 

(2011b) traz que as funções da APS na rede de atenção à saúde são: ser base, ou seja, a 

modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade; ser resolutiva; coordenar a rede atuando como o centro de comunicação entre os 

diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer 

desses pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de 

produzir a gestão compartilhada da atenção integral e articulando também as outras estruturas 

das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais; e ordenar as redes. 

Entre as características da Atenção Primária à saúde que favorecem a inserção de 

ações de Saúde do Trabalhador e de Saúde Ambiental, destacam-se o enfoque da 

territorialização em saúde e a proposta das redes de atenção da saúde, acima explicitada. 

Entendemos que o território facilita o reconhecimento e/ou identificação dos problemas de 

saúde resultantes dos processos produtivos e de situações de trabalho, conferindo concretude 

às relações produção/trabalho-ambiente e saúde e possibilitando as ações de vigilância e a 

oferta de assistência adequada às necessidades de saúde dessa população (DIAS et al, 2009). 

Pessoa (2010), ao realizar uma pesquisa-ação sobre a inserção das ações de Saúde 

do Trabalhador e Saúde Ambiental na Atenção Primária à Saúde por meio do processo de 

territorialização em saúde, em área com presença do agronegócio, aponta-nos possibilidades 

de realizar uma abordagem das interfaces produção, trabalho, ambiente e saúde coerentes com 

as necessidades de saúde da população ao estabelecer que a territorialização em saúde de 

cunho participativo seja capaz de: 

 
- debater os problemas sociais, procurando desvelar as origens e os efeitos destes 
sobre a saúde humana e de que forma as políticas públicas, principalmente a política 
de saúde, focando a APS, lida com essas questões no território; 
 
- analisar de que forma os problemas sociais estão implicados com o modo de vida 
das pessoas, relacionando em primeira instância o mundo do trabalho, procurando 
identificar como este trabalho se constitui como mediador de novas formas de 
adoecimentos e sofrimentos no território, ou seja, identificar as necessidades de 
saúde dos trabalhadores e em que medida isso relaciona-se com a população em 
geral; 
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- identificar as transformações ambientais locais e analisar as repercussões sobre a 
saúde das pessoas, principalmente em relação à qualidade de vida; 
 
- evidenciar as inter-relações de saúde-ambiente-trabalho percebidas na vida 
comunitária e como as políticas de saúde ambiental, saúde do trabalhador e APS em 
um diálogo com a participação social vivenciam esse processo; e 
 
- propor ações integrais em saúde, com o intuito de desenvolver práticas de saúde 
que contemplem a dimensão local, incorporando as ações de saúde ambiental e 
saúde do trabalhador na APS, não como ‘um fazer a mais’, mas como um fazer 
pertencente à ESF, porque parte das necessidades de saúde identificadas com origem 
no território (PESSOA, 2010, p. 263). 

 

Torna-se interessante visualizarmos possíveis ações de Saúde do Trabalhador e de 

Saúde Ambiental que são estabelecidas por normas vigentes em 2009 para a APS, conforme 

Quadro 1: 

 

Quadro 1: Ações de SA e ST na APS segundo normas vigentes em 2009 

Ações Descrição Prescrição/Norma 

Assistência Atendimento ao acidentado do trabalho 
e ao trabalhador suspeito ou portador de 
doença relacionada ao trabalho, 
assegurando a orientação e acesso a 
serviços de referência para garantir 
atenção integral 

 

Norma Operacional de 
Saúde do Trabalhador 
(NOST) 

 

Vigilância a) Mapeamento das atividades 
produtivas desenvolvidas no território 
para apoiar o planejamento de ações 
promoção da saúde (antecipação); 
vigilância sanitária e epidemiológica e 
adequação da assistência 

b) Cadastramento da população adscrita 
no território considerando a ocupação 
exercida (preenchimento Ficha A) 

c) Participação na vigilância de 
ambientes e processos de trabalho, para 
identificação das situações de risco e 
definição de medidas de correção ou 
mitigação 

d) Participação na vigilância da saúde 
de trabalhadores expostos a situação de 
risco e investigação epidemiológica  

e) Orientação dos trabalhadores 

 

Norma Operacional de 
Saúde do Trabalhador 
(NOST), Instrução 
Normativa de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador, 
2005, Instrução Normativa 
de Vigilância em Saúde 
Ambiental (SINVSA) 

Notificação a) Notificação de agravos à saúde 
relacionados ao trabalho, alimentando o 

Norma Operacional de 
Saúde do Trabalhador 
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sistema de informações dos órgãos e 
serviços de vigilância e as bases de 
dados do SUS 

b) Contribuição para a sistematização e 
análise dos dados sobre agravos à saúde 
relacionados ao trabalho para orientar 
as ações de vigilância, a organização 
dos serviços e outras ações em saúde do 
trabalhador 

 

(NOST) Instrução 
Normativa de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador, 
2005 Instrução Normativa 
de Vigilância em Saúde 
Ambiental (SINVSA) 
Portaria GM/MS nº 
1.172/2004 

 

Planejamento 
e Gestão 

Planejamento, execução e avaliação de 
ações de assistência e vigilância em 
saúde do trabalhador e de saúde 
ambiental Participação nos processos 
de mobilização social pela Saúde 

 

Norma Operacional de 
Saúde do Trabalhador 
(NOST) Instrução 
Normativa nº 1 
Regulamenta a Portaria 
GM/MS nº 1.172/2004 

Fonte: (DIAS et al., 2009, p. 2067). 

 

Inserir as ações de Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental na Atenção Primária 

é um desafio. Entre as dificuldades, encontram-se a diversidade das situações e arranjos 

institucionais; a pouca tradição no desenvolvimento de ações de vigilância à saúde nesse nível 

de atenção; sobrecarga das equipes da APS; o conceito operacional de território, que precisa 

ser revisto; o nó no acesso aos níveis mais complexos do sistema; a não resolução da 

integralidade da atenção; e a dicotomia entre as ações assistenciais e de vigilância, sendo 

aquelas predominantes (DIAS et al., 2009). 

É importante frisar que, mesmo diante da regulamentação da Saúde do 

Trabalhador no SUS, este ainda não incorporou de forma efetiva em suas concepções, 

paradigmas e ações o lugar que o trabalho ocupa na determinação do processo saúde-doença 

dos trabalhadores diretamente envolvidos nas atividades produtivas, da população em geral e 

nos impactos ambientais que essas atividades produzem (DIAS; HOEFEL, 2005). 

No que se refere ao CEREST, atualmente, com o Decreto nº 7508, que 

regulamenta a Lei 8080/90, ele é classificado como serviço especial de acesso aberto, 

configurando-se como uma das portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes 

de Atenção à Saúde (BRASIL, 2011c).  

Apesar de os CEREST terem permitido avanços setoriais, acúmulo de experiências 

e conhecimentos técnicos, ainda têm como dificuldades a articulação intrassetorial com os 

demais serviços do SUS, em especial, com a APS. Geralmente, realizam suas ações de 

maneira centralizada e passam a dar ênfase aos atendimentos médico-ambulatoriais para 

trabalhadores adoecidos, tornando-se, muitos, porta de entrada e se distanciando dos demais 
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níveis de atenção. Sua distribuição de forma regionalizada em um SUS municipalizado 

também é um entrave, porque as ações acabam concentradas no município-sede (LACAZ; 

SANTOS, 2010).  

Dias et al. (2010), em uma pesquisa de avaliação dos CEREST do estado de Minas 

Gerais, trazem uma realidade preocupante e que precisa ser revista e tratada com seriedade 

pelos gestores do SUS, já que não difere muito do contexto nacional. Os resultados mostram a 

falta de clareza dos CEREST sobre seu papel; as dificuldades no desenvolvimento de ações de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador e no estabelecimento de articulações intra e 

intersetoriais; a compreensão de RENAST e CEREST como sinônimos; dúvidas quanto ao 

significado da expressão “ser referência técnica em Saúde do Trabalhador”; dilema entre 

assistência e vigilância. 

A RENAST também prevê a criação dos Serviços e Municípios Sentinelas, 

responsáveis pela organização e pela difusão de informações, que seriam a base das ações 

articuladas de vigilância em Saúde do Trabalhador. Sobre as notificações, destacamos a 

Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, que define as terminologias adotadas em legislação 

nacional, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação 

compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e 

atribuições aos profissionais e serviços de saúde.  

Nessa portaria, as intoxicações exógenas (por substâncias químicas, incluindo 

agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) são de notificação compulsória. E são de 

notificação compulsória em unidades sentinelas: acidente com exposição à material biológico 

relacionado ao trabalho; acidente de trabalho com mutilações; acidente de trabalho em 

crianças e adolescentes; acidente de trabalho fatal; câncer relacionado ao trabalho; dermatoses 

ocupacionais; Distúrbios Ostemusculares Relacionados ao Trabalho (DORT); Perda Auditiva 

Induzida por Ruído – PAIR, relacionada ao trabalho; pneumoconioses relacionadas ao 

trabalho; e transtornos mentais relacionados ao trabalho (BRASIL, 2011d). Apesar disso, as 

informações produzidas no âmbito do SUS ainda não dão visibilidade social à problemática, 

há uma subnotificação dos eventos relacionados à saúde do trabalhador. 

Lourenço e Bertani (2007) apontam as dificuldades culturais, ideológicas e 

políticas no estabelecimento das ações eficazes no campo da Saúde do Trabalhador, bem 

como as mudanças no mundo do trabalho e a opção do Estado pelo projeto neoliberal de 

governo. Nesse aspecto, Gomez e Lacaz (2005) criticam a Saúde do Trabalhador por ainda 

estar mais voltada para o setor industrial, desenvolvendo poucos estudos e ações nos setores 

de serviços, informal, agrícola, entre outros, e por não envolver a questão ambiental. Colocam 
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também a falta de tradição, familiaridade e conhecimento dos trabalhadores da saúde com a 

temática Saúde do Trabalhador como um dos entraves. 

Sobre a necessidade de articulação da Saúde do Trabalhador e da Saúde 

Ambiental, Dias et al. (2009) trazem que uma questão a ser considerada é a possibilidade de 

que a RENAST e, em particular, o CEREST possam servir como referência técnica para esses 

dois campos na APS. Para isso, apontam que é necessário revisar o papel desses centros de 

referência. 

Diante dessas discussões, fica evidente que a Saúde do Trabalhador no SUS traz 

avanços conceituais e legais, mas que muitos desafios precisam ser superados para garantir o 

direito à saúde dos trabalhadores. Há um distanciamento entre o que está na lei e o que é 

realizado na rede de serviços do SUS. Não podemos afirmar que o sistema não realiza ações 

de Saúde do Trabalhador; ele realiza sim. Mas queremos chamar atenção é para: que ações 

estão sendo realizadas? Só de assistência? E as de vigilância e promoção da saúde? Como os 

CEREST estão atuando? Os trabalhadores, os movimentos sociais e os sindicatos estão sendo 

ouvidos pelo SUS e participando do controle social? Será que as ações que estão sendo 

realizadas atendem as necessidades de saúde decorrentes dos processos produtivos? São 

realizadas pautadas na integração da Saúde do Trabalhador e Ambiental relacionando 

produção/trabalho, ambiente e saúde? Como os trabalhadores do SUS estão sendo formados? 

Que tipo de conhecimento está sendo produzido nessa área? Qual o papel da universidade 

nesse contexto? 

Essas questões estão sendo colocadas não para desanimarmos, mas para 

refletirmos sobre a realidade, para podermos transformá-la em prol da classe trabalhadora. O 

SUS tem potencial para isso. É preciso enxergarmos as possibilidades aqui discutidas, pois, 

como dizem Gomez e Lacaz (2005, p.4), 

 
cresce o papel estratégico do SUS, tendo em vista sua reconhecida capilaridade 
para promover a universalização da atenção à saúde, sua tradicional capacidade de 
criar mecanismos de atenção coletiva e específica e de convocar a participação e o 
controle dos trabalhadores. O protagonismo do setor saúde nessa área, criando 
alternativas aos modelos restritos e sendo capaz de oferecer uma atenção 
abrangente dos problemas reais da diversidade dos trabalhadores e desempregados 
nos espaços socioculturais peculiares, pode fazer grande diferença e promover 
mudanças. 
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2.2 A Saúde Ambiental no SUS 

 

 

No Brasil, de acordo com Franco Netto e Alonzo (2009), até o final dos anos 1970, 

prevaleciam os conceitos de saúde ambiental vinculados ao saneamento básico, dirigidos 

essencialmente ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, formação de recursos humanos e 

ao fortalecimento institucional, voltados para o aporte de serviços de água, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagens. 

A ampliação dos problemas ambientais e a inserção das questões políticas e sociais 

são retomadas com o movimento ambientalista que existe desde 1950, mas ganha força nas 

décadas de 1960 e 1970. Nesse sentido, destacamos o movimento pela justiça ambiental, 

denominada por Alier de ambientalismo popular ou dos pobres, que vem se colocando como 

alternativa crítica às duas outras correntes hegemônicas no interior do movimento 

ambientalista internacional, quais sejam (PORTO, 2005): 

 
(1) a primeira, de caráter conservacionista, é marcada por uma visão 
preservacionista e romântica da natureza, a qual despreza a dimensão humana e 
social da questão ambiental, focando sua preocupação exclusivamente na 
preservação das florestas, da biodiversidade e dos animais em extinção; 
(2) a outra é chamada pelo autor de evangelho da eco-eficiência, por priorizar a 
internalização de custos e práticas gerenciais ambientais ‘limpas’ à lógica do 
desenvolvimento capitalista, colocando nas mãos das instituições especialistas e 
tecnoburocracias a responsabilidade pela implementação dos critérios e políticas 
que conduzirão o ‘desenvolvimento sustentável’ (PORTO, 2005, p.3). 
 

Nesse cenário, com a ampliação das discussões da Medicina Social, emerge uma 

compreensão de saúde de base marxista que traz à tona a forma como uma sociedade se 

apropria da natureza por meio do trabalho como base explicativa do processo saúde-doença. 

Assim, a relação entre ambiente e saúde está determinada por questões políticas e sociais que 

envolvem o modelo de desenvolvimento econômico adotado por uma sociedade. 

É válido registrar que, no início da Saúde Coletiva, existia de forma marginal uma 

concepção de Saúde Ambiental fundamentada nos modelos epidemiológicos tradicionais que 

alinhava fatores de risco ambientais a doenças e agravos à saúde em populações expostas a 

agentes físico-químicos determinados em situações definidas como não-ocupacionais. Talvez 

tenha sido essa forma particular da Saúde Ambiental de se desenvolver cientificamente, sem 

levar em consideração as explicações das ciências sociais, que explique seu afastamento e 

quase exclusão do âmbito da Saúde Coletiva nos seus primeiros momentos (TAMBELLINI; 

CÂMARA, 1998). 
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Apesar de esses movimentos terem iniciado nos anos 1970, somente a partir de 

1990, começou-se uma produção acadêmica mais sistemática sobre a relação saúde e 

ambiente na perspectiva da Saúde Coletiva. 

Nesse sentido, percebemos uma aproximação teórica da Saúde do Trabalhador e 

da Saúde Ambiental que, embora fosse a compreensão que norteava a construção do SUS, 

Porto (2005) afirma que, nos anos 1990, não se viu no Brasil uma aproximação conceitual ou 

político-institucional entre essas áreas. Comenta ainda que uma série de indicadores apontam 

para uma razoável expansão do número de profissionais e instituições vinculadas às áreas de 

Saúde do Trabalhador e, posteriormente, à Saúde Ambiental, mas que esse crescimento vem 

ocorrendo de forma paralela e pouco integrada. 

“A atual conformação do novo paradigma em saúde e ambiente vem sendo 

impulsionada pelas discussões em torno da promoção da saúde e sua influência na construção 

das agendas internacionais propostas pela ONU e pela OMS” (PORTO, 2005, p.5504). Freitas 

(2003) diz que emblemáticos desse processo são: Relatório Lalonde, em 1974, que define as 

bases para o movimento de Promoção da Saúde e em que são incorporadas questões como a 

criação de ambientes favoráveis à saúde; o Projeto Cidades Saudáveis, lançado em 1986 pela 

OMS; a definição na Agenda 21 da Saúde Ambiental como prioridade social para a promoção 

da saúde. 

O Relatório Bruntland, publicado em 1987, propõe rever uma nova perspectiva de 

abordar a questão ambiental, situando-a como problema planetário, indissociável do processo 

de desenvolvimento econômico e social. Introduz o conceito de desenvolvimento sustentável, 

o qual “acabou tornando-se excessivamente genérico e tem servido ideologicamente para 

favorecer os interesses economicistas e obscurecer as contradições na discussão dos 

problemas socioambientais” (PORTO, 2005, p.3).  

A Constituição Federal de 1988 constitui a referência normativa da Saúde 

Ambiental no país. Além do Artigo 196, que trata do direito à saúde, e do Art. 200, que 

coloca a proteção do ambiente como competência do SUS, destacam-se: o Art. 21, incisos II, 

VI, VII E XV, que estabelece a competência da União, dos estados, do distrito federal e dos 

municípios de cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, além de 

combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora; e o 

Art. 225, no qual está assegurado que 
 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 



51 
 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

A Lei nº 8.080/90, que regulamenta o SUS, destaca o meio ambiente entre os 

determinantes e condicionantes da saúde e define no campo de atuação desse sistema, entre 

outros, a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; 

a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. 

Percebemos, então, que a saúde ambiental avança no seu marco teórico da Saúde 

Coletiva ao ser colocada em lei. Entretanto, institucionalmente, ela é uma área do SUS ainda 

marginal e enfrenta uma série de dificuldades para sua efetivação, como as citadas por 

Tambellini e Câmara (1998, p. 5):  

 
baixo aporte de recursos financeiros, além dos instrumentais e humanos em 
quantidade e qualidade insuficientes para as atividades requeridas; a ausência de 
uma legislação específica e clara que dê conta de maneira ampla e detalhada da 
questão ambiental e seus desdobramentos relativos às diferentes esferas da vida e 
da sociedade; uma ainda pouco numerosa produção de conhecimento científico que 
possa fundamentar as atividades desta área e servir de elemento para a informação 
dos cidadãos e a falta de conhecimento das populações sobre seus direitos e deveres 
relacionados ao ambiente e suas conseqüências para a saúde. 

 

A divulgação dos problemas ambientais contemporâneos na mídia, acentuada após 

a Rio 92, possibilitou certa organização da sociedade reivindicando do Estado respostas para 

essas questões. Após a Constituição e a Lei 8080/90, inicia-se em 1994 um processo para a 

elaboração da Política Nacional de Saúde Ambiental, com o processo preparatório para a 

Conferência Pan-Americana sobre Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Humano 

Sustentável (COPASAD). Este processo contou com ampla participação de especialistas, 

gestores e representantes de usuários (BRASIL, 2007). 

Em 1997, o Ministério da Saúde, por meio do Centro Nacional de Epidemiologia, 

estabeleceu o Projeto VIGISUS, voltado para o fortalecimento da vigilância em saúde no 

SUS. A concepção do projeto criou condições institucionais para formalizar a Coordenação 

Geral de Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM) como espaço para articular a Saúde 

Ambiental no país. 

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 por meio da Comissão Intersetorial de Saneamento e Meio 

Ambiente (CISAMA), com a participação de militantes dos movimentos sociais, 
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trabalhadores e acadêmicos, produzindo o documento “Subsídios para construção da Política 

Nacional de Saúde Ambiental” (BRASIL, 2007). A Saúde Ambiental é definida nesse 

documento como 
 
[...] um campo de práticas intersetoriais e transdisciplinares voltadas aos reflexos, 
na saúde humana, das relações ecogeossociais do homem com o ambiente, com 
vistas ao bem-estar, à qualidade de vida e à sustentabilidade, a fim de orientar 
políticas públicas formuladas com utilização do conhecimento disponível e com 
participação e controle social (BRASIL, 2007, p.18). 

 

Esse documento avança na estruturação de uma política nacional de Saúde 

Ambiental, mas, ainda hoje, não temos sua legalização. Enfatizamos a importância de 

lutarmos por isso porque, na atual Política Nacional de Meio Ambiente, a questão saúde 

recebe uma atenção secundária. Defendemos a ideia de que a Saúde Ambiental brasileira 

necessita de uma política específica, mas que não pode ser setorial, pois deve ser uma política 

que considere sua amplitude, permeando os Ministérios Saúde, Meio Ambiente, Trabalho e 

Emprego, Educação, Cidades, Ciência e Tecnologia, Cultura, entre outros. 

É trazido ainda, como braço operativo dessa política, a Vigilância em Saúde 

Ambiental, definida como  

 
um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças 
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 
saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle 
dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos 
(BRASIL, 2007, p.18). 

 

O Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) foi 

regulamentado com a Instrução Normativa nº 1 do Ministério da Saúde, de 25 de setembro de 

2001, que definiu competências no âmbito federal, estadual e municipal. É composto por 

programas com objetivos específicos: VIGIAGUA: Vigilância em Saúde Ambiental 

Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano; VIGISOLO: Vigilância em Saúde 

Ambiental Relacionada às Populações Expostas a Solos Contaminados; VIGIQUIM: 

Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Segurança Química; VIGIDESASTRE: 

Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos Riscos Decorrentes dos  Desastres Naturais; 

VIGIAR: Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar; VIGIAPP: 

Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada aos Acidentes Envolvendo Produtos Perigosos; 

VIGIFIS: Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada a Fatores Físicos (emissões de campos 

eletromagnéticos). É válido registrar que esses programas, muitas vezes, atuam de maneira 

isolada, o que dificulta a compreensão ampliada de um problema ambiental.  
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Segundo Barcellos e Quitério (2006), o SINVAS vem adquirindo diferentes 

configurações institucionais em cada nível de governo. Nas secretarias estaduais e municipais 

de saúde, a vigilância ambiental em saúde tem sido organizada, ora dentro dos departamentos 

de epidemiologia, ora da vigilância sanitária ou como departamentos autônomos. Os autores 

colocam como um dos principais desafios da Vigilância Ambiental em Saúde a definição de 

seu objeto e a especificidade de suas ações. Entre as dificuldades encontradas para sua 

efetivação no SUS, estão a necessidade de reestruturação das ações de vigilância em saúde e 

a formação de equipes multidisciplinares com capacidade de diálogo com outros setores, 

além da construção de sistemas de informação capazes de auxiliar a análise de situações de 

saúde e a tomada de decisões. 

Já Franco Netto e Alonzo (2009) apontam que a estruturação da vigilância em 

saúde ambiental, no âmbito das três esferas do SUS, vem possibilitando a expansão de ações 

sobre os determinantes ambientais de saúde. Citam como manifestações concretas de ações de 

Saúde Ambiental: a tendência à universalização da vigilância da qualidade da água para 

consumo humano, o desenvolvimento de protocolos de acompanhamento de populações 

expostas a mais de 2.000 áreas contaminadas, a identificação de populações vulneráveis às 

áreas suscetíveis à poluição atmosférica, a estruturação da capacidade de preparação e 

resposta do setor saúde aos desastres. 

Os autores acrescentam ainda iniciativas direcionadas à participação do setor 

saúde nos mecanismos de licenciamento ambiental e avaliação de impacto na saúde 

relacionado a políticas e projetos de desenvolvimento, programas de desenvolvimento de 

espaços, municípios e cidades saudáveis, participação do setor saúde na agenda nacional 

voltada à mudança climática, o desenvolvimento de recursos humanos e uma política de 

produção, análise e disseminação de informação como elementos estruturais da Saúde 

Ambiental no SUS. 

No que tange a inserção da saúde no licenciamento ambiental, é importante 

destacar que isso é visto como “entrave ao desenvolvimento”. Legitimados pelos governantes 

e empreendedores, junto à mídia e à sociedade, através da potente força de captura simbólica 

associada à geração de empregos e à elevação do Produto Interno Bruto (PIB), grandes 

projetos vêm sendo atraídos, acolhidos, incentivados e viabilizados, especialmente, em 

regiões periféricas recentes. Entretanto questões como a absorção da força de trabalho local, o 

custo do posto de trabalho gerado, a qualidade do trabalho oferecido – a remuneração, as 

condições de segurança e saúde – são omitidas do debate público. Frequentemente, os demais 

impactos são ocultados, o que é facilitado inclusive pela desigualdade de poder entre os atores 
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envolvidos – empreendedores e comunidades (RIGOTTO, 2009, p. 2051). Trata-se de um 

desafio para a Saúde Ambiental no SUS intervir no licenciamento ambiental, haja vista o 

conflito de interesses em jogo. 

Existem ainda importantes desafios, como o estabelecimento de uma agenda 

política intersetorial voltada para a sustentabilidade socioambiental e considerar a política de 

outros setores e a atuação com movimentos sociais do campo, da floresta e da cidade 

(FRANCO NETTO; ALONZO, 2009). 

Percebemos que, apesar de os problemas ambientais estarem acentuando-se a cada 

dia, exigindo abordagens intersetoriais, transversais e interdisciplinares, a Saúde Ambiental 

no SUS é uma área ainda incipiente. Precisamos avançar nessa política. A Saúde Ambiental, 

assim como a Saúde do Trabalhador, também é atribuição do SUS. A rede de serviços desse 

sistema precisa compreender e intervir nas questões de trabalho, ambiente e saúde. Nesse 

contexto, o espaço da universidade é fundamental para a construção dessa abordagem no SUS 

e nos movimentos sociais. 

 

 

3 A universidade: discutindo a formação e a produção de conhecimento em Saúde do 

Trabalhador e Saúde Ambiental  

 

 

Existe a necessidade de o SUS ter trabalhadores capacitados para uma abordagem 

integrada entre Saúde do Trabalhador e Ambiental a partir da relação produção, trabalho, 

ambiente e saúde. Isso chama atenção para a responsabilidade, com essas questões, do próprio 

SUS e das universidades.  

Portanto entendemos ser urgente a inserção e/ou fortalecimento desse debate no 

âmbito da universidade e reconhecemos a necessidade e a relevância da educação permanente 

em saúde para, com base na realidade vivenciada, capacitar em Saúde do Trabalhador e Saúde 

Ambiental os trabalhadores do SUS que já estão atuando nos serviços. 

Corroborando Santos (2005), universidade é definida enquanto instituição que liga 

o presente a médio e longo prazo pelos conhecimentos e pela formação que produz e pelo 

espaço público privilegiado de discussão aberta e crítica que constitui.  É um bem público 

intimamente ligado ao projeto de país. O autor afirma ainda que, no século XXI, só há 

universidade quando existe formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão. Sem 

qualquer destes, há ensino superior; não há universidade. 
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A universidade, como espaço de formação de profissionais de saúde para o SUS e 

de produção de conhecimento no que se refere aos campos Saúde do Trabalhador e Saúde 

Ambiental, precisa assumir sua responsabilidade diante dessa situação, já que a formação, a 

extensão e a produção de conhecimento precisam estar pautadas nas necessidades sociais de 

saúde da população e do sistema público de saúde. 

O tripé universitário - ensino, pesquisa e extensão - é indissociável. No que tange a 

formação de profissionais de saúde e a pesquisa em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental 

para o SUS, nossa compreensão é a de que a articulação desse tripé, para o fortalecimento 

desses campos, deve ser pautada nas demandas de movimentos sociais, de trabalhadores 

organizados e da população em geral, respeitando outras formas de saber e não apenas o 

científico. Requer, portanto, uma dimensão ética e política da universidade.  

Santos (2005), ao propor uma reforma democrática e emancipatória da 

universidade no século XXI, que se contraponha aos interesses capitalistas neoliberais, fala 

que a extensão deve atribuir à universidade uma participação ativa na construção da coesão 

social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e a degradação 

ambiental, na defesa da diversidade cultural. 

 
As atividades de extensão devem ter como objetivo prioritário, sufragado 
democraticamente no interior da universidade, o apoio solidário na resolução dos 
problemas de exclusão e da discriminação sociais e de tal modo que nele se dê voz 
aos grupos excluídos e discriminados (SANTOS, 2005, p.74). 

 

Nesse sentido, devemos estabelecer uma procura solidária da relação universidade-

sociedade pelo que Santos (2010a) chama de uma “contra-epistemologia”: a ecologia de 

saberes que 
 
consiste na promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a 
universidade produz, e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, 
camponeses, provindos de culturas não ocidentais (indígenas, de origem africana, 
oriental etc) que circulam nossa sociedade (SANTOS, 2005, p 76). 

 

A história da formação em saúde no Brasil é marcada pela desarticulação entre o 

ensino e as necessidades sociais de saúde do país. A problemática em torno da capacidade do 

sistema de saúde em responder às necessidades de saúde-doença da população entrelaça-se ao 

desafio do sistema educacional em formar profissionais capazes de intervir nessa direção.  

Sem desconhecer os avanços na organização dos serviços de saúde durante o 

século XX, em especial, nas últimas décadas, com o SUS, é possível dizer que a construção 

do sistema de saúde brasileiro esteve alicerçada no paradigma newtoniano-cartesiano, no 
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modelo biomédico e na concepção de saúde como ausência de doença. Em decorrência, 

caracterizou-se por uma prática curativa, dirigida à demanda espontânea de pessoas em nível 

individual. Em paralelo, a formação dos trabalhadores da saúde esteve em sintonia com os 

modelos assistenciais e os paradigmas estruturantes dessa forma de fazer saúde (MENDES, 

1999; MENDES, 1996). 

 
Historicamente, o modelo que tem orientado o processo de formação dos 
trabalhadores da área de saúde é de abordagem biologicista, medicalizante e 
procedimento-centrada. O modelo pedagógico hegemônico de ensino é centrado em 
conteúdos, organizado de maneira compartimentada, isolada, fragmentando os 
indivíduos em especialidades clínicas, centrando as oportunidades de aprendizagem 
na clínica, incentivando a especialização precoce (MIRANDA, 2010, p.82). 
 

Salientamos que esse tipo de formação não só produz o conhecimento e a 

elucidação, mas também a manutenção da ordem vigente. Podemos constatar isso, no modelo 

de formação em saúde citado, por meio da invisibilidade do contexto de vida econômico, 

político, social e cultural da população, pela fragmentação do saber em disciplinas isoladas e 

pela ênfase na especialização.  

Esse modelo de formação tem como pano de fundo a ciência moderna, que, no 

dizer de Santos (2009), enquanto modelo global e totalitário de racionalidade científica, é 

caracterizado pela supremacia do saber científico sobre os outros saberes, pelo mecanicismo 

newtoniano, pela centralidade da matemática, enfatizando o método quantitativo para 

conhecer a realidade, e pela dominação do homem sobre a natureza em prol do progresso da 

ciência. Essa visão de mundo é defendida pela classe burguesa e pelos ideais capitalistas. 

Sob essa ótica, a formação exerce apenas a função técnica de capacitar 

profissionais para a inserção no mundo do trabalho e fica de lado a crítica para conhecer e 

intervir na realidade, portanto sua função ética e política. É válido ressaltar que esse 

posicionamento não é neutro, pois, como diz Freire (1996), a política faz parte da natureza da 

educação, de maneira que é impossível sua neutralidade. Ou seja, agir dessa forma significa 

estar em consonância com a ideologia do modelo de desenvolvimento capitalista e neoliberal 

e com o modelo biomédico na saúde. 

Mas existem espaços de resistência a essa visão hegemônica. Com o movimento 

de Reforma Sanitária brasileira, que se constitui a base ideológica do SUS, fortaleceu-se a 

crítica a esse modelo de formação em saúde e se encontra em curso um movimento de 

reorientação dos processos de formação, com vistas à construção de novas bases teóricas e 

metodológicas que se aproximem das necessidades de saúde da população. Segundo Ceccim e 
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Feuerweker (2004), “o ensino em saúde guarda o mandato público de formar segundo as 

necessidades sociais por saúde da população e do sistema de saúde”.  

A construção do SUS ocorreu tendo como base o aporte teórico da Saúde Coletiva, 

que, em geral, fundamenta-se epistemologicamente no materialismo histórico e dialético para 

compreender o processo saúde-doença. Os conceitos de determinação social do processo 

saúde-doença e processo de trabalho desencadearam o debate em torno do entendimento de 

que a saúde/doença do coletivo não podia ser explicada apenas na sua dimensão biológica, 

mas levando em consideração a determinação social e histórica, fato que possibilita ampliar 

os horizontes de análise e intervenção sobre a realidade. Esse entendimento tem requerido 

novas formas de fazer saúde e, consequentemente, tem demandado das instituições 

formadoras um perfil de profissionais de saúde coerente com os princípios e diretrizes do 

SUS.  

As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em 

saúde assumem essas demandas ao definirem competências e habilidades que, em muito, 

extrapolam a formação tecnicista dos profissionais de saúde até então presente no Brasil. De 

acordo com Miranda (2010), essas DCN partem da compreensão de que a formação na área 

de saúde deve contemplar o sistema de saúde no país e a atenção integral à saúde. 

É válido ressaltar que as DCN são uma recomendação, já que as universidades 

brasileiras têm autonomia, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

(BRASIL, 1996). Entretanto essa autonomia não é independente das políticas públicas e da 

regulação do Estado. Nesse sentido, a formação dos profissionais, a produção do 

conhecimento e a produção de novas tecnologias devem estar atreladas ao movimento de 

transformações na sociedade, buscando sempre atender interesses da sociedade ou de 

relevância pública (CECCIM; FEUERWEKER, 2004). 

Assim, como a universidade não é um espaço neutro, podemos dizer que, mesmo 

diante da indicação das DCN, há conflitos de interesses antagônicos em seu interior e que 

assumir as demandas que o SUS, enquanto política de saúde contra-hegemônica, coloca para 

esse espaço de formação e de produção de conhecimento é um compromisso ético e político 

por parte dos atores que a compõem. 

A formação em saúde precisa construir competências, habilidades, atitudes e 

compromissos que tornem os sujeitos aprendizes capazes de assumir responsabilidades diante 

da Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental, as quais adquirem sentido não somente pela 

norma legal, tal qual colocada, mas também pela realidade de vida e saúde em que se encontra 

a população brasileira e mundial. 
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3.1 A formação em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental para o SUS 

 

 

É com base nas considerações acima que tecemos um pensamento sobre a 

formação em Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental no SUS. A ampliação do olhar 

sobre a saúde-doença para além da dimensão biológica e a necessidade de analisar e intervir 

na realidade nos momentos de produção e reprodução social da população trouxeram 

mudanças teóricas e práticas, inclusive no que se refere a esses campos, que precisam ser 

acompanhadas pela formação em saúde para o SUS. 

Apesar de a Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental estarem explícitas no texto 

constitucional como atribuições do SUS e de existir uma série de instrumentos normativos 

que regulamentem as ações desses campos no sistema e que tragam sua importância e 

necessidade, percebemos que há uma incipiência dessas ações no cotidiano dos serviços 

públicos de saúde. 

Muitos obstáculos são colocados para a efetivação desses campos no SUS e, entre 

eles, encontra-se a invisibilidade, por parte dos profissionais desse sistema, das inter-relações 

produção, trabalho, ambiente e saúde e dos problemas e necessidades de saúde delas 

decorrentes. 

Pessoa (2010), em uma pesquisa-ação realizada no município Quixeré-CE 

constatou o desconhecimento dos trabalhadores e profissionais do SUS com relação aos 

problemas que envolvem trabalho e ambiente e, até mesmo, sobre o CEREST. Diante da 

literatura e da realidade que vivenciamos enquanto profissional e docente da área da saúde, 

podemos dizer que essa situação não se resume à realidade estudada pela autora, mas se 

abrange por muitos territórios brasileiros, o que aponta demandas ao processo de formação 

para o SUS. 

 
A incipiência dos processos de formação na abordagem da categoria trabalho e 
ambiente, tanto para a formação técnica como para as graduações da saúde de uma 
forma geral, em adição aos cursos de qualificação para APS em nível de pós-
graduação que raramente abordam estes temas, pois estes não estão compreendidos 
como prioritários, precisa ser superada (PESSOA, 2010, p. 268-269). 

 
 É interessante observar que essa pouca importância dada à abordagem das 

categorias trabalho e ambiente na formação em saúde ocorre mesmo diante da recomendação 

e da necessidade, colocadas por instrumentos normativos do SUS, de inserir esses temas na 

formação dos profissionais de saúde, como podemos ver na Política Nacional de Saúde do 
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Trabalhador, na RENAST, no texto-subsídio para a construção da Política Nacional de Saúde 

Ambiental e na Política Nacional de Educação Ambiental. 

Esse desafio é ainda maior quando constatamos que a universidade é permeada 

pela existência de interesses capitalistas e neoliberais ao mesmo tempo em que possui atores 

de resistência a essa situação. Consolidar a Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental no 

SUS significa também defender e trabalhar, na formação, a abordagem integrada desses 

campos mediante a análise das categorias produção, trabalho, ambiente e saúde, a qual deve 

pautar também a produção de conhecimento. Consiste ainda em superar a abordagem da 

Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, bem como da compreensão biomédica de 

ambiente e da relação saneamento-ambiente.  

Nesse sentido, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são importantes 

elementos a serem considerados. Dialogar com outros saberes, como as Ciências Sociais, 

Pedagógicas, Políticas, a Geografia, o Direito, a Economia, entre outros, enriquece o 

entendimento da realidade e possibilita uma intervenção mais coerente sobre esta. Além disso, 

dialogar com diversos atores que envolvem o problema abordado se faz fundamental, como 

trabalhadores, organizações sindicais, movimentos sociais, comunidade, conselhos de saúde, 

Comissão Intergestora em Saúde do Trabalhador (CIST), profissionais de setores, como o 

ambiental, de urbanismo e econômico. Assim, mesmo a Saúde do Trabalhador e Ambiental 

sendo responsabilidades do SUS, a intersetorialidade é necessária e cabe a esse sistema 

identificar os problemas de saúde e protagonizar o diálogo e a intervenção com outros setores. 
 
O estudo a respeito do mundo do trabalho, saúde e meio ambiente – assim como das 
suas relações com o processo de globalização da economia e as possibilidades da 
construção de uma sociedade sustentável – é considerado objeto complexo, 
multifacetado; daí a necessidade de ser observado e vivenciado a partir do 
‘cruzamento’ de distintos discursos disciplinares e agentes sociais diversos 
(ALMEIDA FILHO apud RIGOTTO, 1998, p.6). 

 
Lembrar que a construção dessa interdisciplinaridade e intersetorialidade ocorrem 

em um mundo no qual se perpetua cada vez mais o individualismo e a fragmentação dos 

saberes e dos setores em áreas isoladas, com várias especializações. Mesmo assim, o ensino 

de graduação e pós-graduação em saúde deve estar aberto para a interdisciplinaridade e para a 

possibilidade de alcançar a transdisciplinaridade.  

Faz-se necessário abordar na formação, de maneira crítica, todo o percurso 

histórico da Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental, enfatizando o modelo da Saúde do 

Trabalhador e o paradigma saúde-ambiente da Medicina Social como os mais coerentes com o 

SUS. Trazer o que diz seu aporte teórico, sua construção dentro do SUS, seus atos 
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normativos, seus avanços e desafios para que o profissional da saúde descortine a realidade e 

construa estratégias de intervenção, pois, como diz Freire (1996), a educação é uma forma de 

intervir no mundo. Diante disso, pensamos que é importante a formação em saúde refletir: 

intervenção para quê e para quem? Em prol do capital ou do trabalhador? Lembremos que, 

como diz esse autor, ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica e exige tomada 

consciente de decisões. 

Outro importante passo é superar a educação bancária hegemônica e assumir uma 

metodologia que descortine o que está por trás da aparência da realidade, que desenvolva o 

olhar crítico dos discentes na perspectiva de transformar a realidade. Entendemos que o 

ensino deve partir da realidade dos serviços de saúde e de vida e trabalho das pessoas com um 

olhar crítico e reflexivo, fazendo uso da metodologia prático-teórico-prática. Nesta, objetiva-

se inserir o aluno na realidade concreta, para que ele possa, a partir desta, refletir com os 

teóricos a problemática estudada e retornar a ela com um olhar mais amplo, que subsidie a 

construção de projetos de intervenção que contribuam com a transformação da realidade no 

sentido da efetivação dos princípios do SUS e da consecução do direito universal à saúde. 

Nesse sentido, a realidade pode ser pensada a partir dos impactos que a produção 

traz para o trabalho, a saúde e o meio ambiente; e que atitudes e ações os discentes, como 

profissionais de saúde, podem construir e realizar para mudar esse contexto.  

O SUS também traz como desafio à formação a articulação desta com o serviço e a 

comunidade. Com relação à integração ensino-serviço, a dicotomia que existe entre “saber-

fazer”, na qual é frequente a ideia de que a universidade é o espaço do saber e o serviço é o 

local do fazer, precisa ser superada. É preciso entender os serviços da rede do SUS como 

espaços também legítimos de produção de saberes e práticas inovadoras.  

A articulação ensino-serviço traz vantagens tanto para os discentes como para os 

trabalhadores e profissionais do SUS. Guizardi et al. (2005) colocam que, para os estudantes, 

os cenários de prática tornam-se espaços em que o conhecimento ganha vida e se confronta 

com desafios que exigem postura ativa, em que os componentes do currículo são mobilizados 

e articulados conforme os problemas colocados pela prática. Para os trabalhadores dos 

serviços, a proximidade com o estudante o tem levado a refletir sobre sua prática e a buscar 

novos conhecimentos, instigando a não-acomodação nas rotinas dos desafios apresentados 

pelo cotidiano do trabalho. 
 
Ao reconhecer a existência de um olhar-outro, ao ser tocado pela alteridade com 
que esse outro vive uma situação que se supunha conhecer (muitas vezes como 
saber teórico não impregnado das singularidades do viver), estudantes e 
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trabalhadores ampliam suas leituras sobre a realidade, expandindo também as 
possibilidades de ação e intervenção que manejam (GUIZARDI et al., 2005, p.163). 
 

Além disso, a articulação com entidades, como igrejas, conselhos comunitários, 

escolas, sindicatos, entre outros, faz-se importante para conhecer as demandas sociais e 

envolver  a comunidade nos processos formativos. Acreditamos que essa articulação ensino-

serviço-comunidade possibilita uma rica visão sobre a realidade, por meio da fusão de 

saberes, e a busca por intervenção que dê resultado significativo diante dos problemas, no 

nosso caso, os de Saúde do Trabalhador e de Saúde Ambiental. 

Guizardi et al. (2005) ressaltam que a busca de espaços e dispositivos que ampliem 

os efeitos inovadores dessa interação institucional é fundamental à originalidade das 

experiências de ensino, por possibilitar que os movimentos singulares, que expressam as 

especificidades dos contextos e atores implicados, não permaneçam constantemente à margem 

da organização dos processos formativos. 

O que estamos trazendo aqui se situa como uma contra-hegemonia, na 

universidade, aos ideais capitalistas e neoliberais. O SUS é uma política de saúde contra-

hegemônica e o enfoque da Saúde do Trabalhador, em detrimento da Saúde Ocupacional, o 

olhar sobre as interfaces produção-trabalho-ambiente-saúde e as pedagogias discutidas aqui 

também. A universidade precisa ter atores comprometidos com essa contra-hegemonia na 

formação de profissionais da saúde para continuarmos caminhando no processo de 

construção/consolidação da Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental no SUS. Não temos 

a ilusão de que a formação seja a solução para todos os obstáculos encontrados nesse 

caminho, mas acreditamos que ela é uma luz importante nesse percurso. 

 

 

3.2 A produção de conhecimento em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental 

 

 

Assim como a formação em saúde não pode realizar o debate Saúde do 

Trabalhador e Saúde Ambiental no SUS de qualquer maneira, a produção de conhecimento, 

ou seja, a pesquisa necessita ser coerente com o pensamento que estamos tecendo aqui, de 

fortalecer a luta contra-hegemônica em favor da saúde, do ambiente e do trabalhador.  

A importância desse assunto se torna ainda maior quando visualizamos que a 

produção científica na área da Saúde do Trabalhador, em sua grande maioria, utiliza a 

abordagem da Saúde Ocupacional e da Medicina do Trabalho. Segundo Lacaz (2007), as 
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pesquisas realizadas sob essa ótica são de base positivista e formulam articulações 

simplificadas de causa e efeito. Esse autor chama atenção dos pesquisadores e do papel da 

universidade em estar produzindo conhecimento sob o aporte teórico da Saúde do 

Trabalhador, o qual permite um olhar mais ampliado sobre a realidade. Coadunamos com sua 

fala e reforçamos aqui a urgência de pautarmos nossa formação em saúde e nossa produção de 

conhecimento no modelo da Saúde do Trabalhador. 

Ao navegar pelo Scielo, em busca de produção científica sobre as inter-relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde, podemos dizer que essa temática está crescendo, embora a 

quantidade de estudos ainda seja pequena.  

Essa situação reflete a pouca disseminação da discussão que estamos traçando 

aqui, em torno das categorias trabalho e ambiente na universidade. Se assim for, como 

podemos ter trabalhadores do SUS capacitados para intervir nos problemas decorrentes da 

Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental?  

Torna-se relevante também ter zelo com a produção de conhecimento nessa área 

porque, como o ensino, a pesquisa e a extensão são indissociáveis, o conhecimento que vai 

sendo produzido vai subsidiando a formação em saúde e vai repercutir na produção dos 

serviços de saúde, nas comunidades, nos movimentos sociais. Então, devemos refletir sobre: 

que tipo de ciência estamos fazendo? Atendendo que interesses?  E reforçar: que tipo de 

ciência precisamos para a Saúde do Trabalhador e do Ambiente, conforme estabelece o SUS? 

São questões inquietantes que nos fazem pensar sobre nosso papel de estar no mundo, 

principalmente, quando se trata de docente de curso de graduação da saúde.  

Vivemos, hoje, em um mundo ocidental dominado pelo paradigma da ciência 

moderna, cuja corrente de pensamento do positivismo lógico, conforme Santos (1989), 

representa o apogeu da sua dogmatização. O autor discorre de maneira clara sobre as 

características dessa ciência: um paradigma que se constitui contra o senso comum e recusa as 

orientações para a vida prática que dele decorrem; cuja forma de conhecimento procede pela 

transformação da relação eu/tu em relação sujeito/objeto, uma relação feita de distância, 

estranhamento mútuo e de subordinação total do objeto ao sujeito; que pressupõe uma única 

forma de conhecimento válido, o conhecimento científico, cuja validade reside na 

objetividade de que decorre a separação entre teoria e prática, entre ciência e ética; que tende 

a reduzir o universo dos observáveis ao dos quantificáveis e o rigor do conhecimento ao rigor 

matemático, do que resulta a desqualificação cognitiva e social das qualidades que dão 

sentido à prática; que assenta na distinção entre o relevante e o irrelevante e que se arroga o 
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direito de negligenciar o que é irrelevante e, portanto, de não reconhecer nada do que não 

quer, ou pode conhecer. 

Trata-se de um paradigma que avança pela especialização e pela profissionalização 

do conhecimento, com o que se gera uma nova simbiose entre saber e poder, em que não 

cabem os leigos, os quais, assim, veem-se expropriados de competências cognitivas e 

desarmados dos poderes que elas conferem; um modelo que se orienta pelos princípios da 

racionalidade formal ou instrumental e não se responsabiliza pelas consequências das 

orientações ou das aplicações técnicas do conhecimento que produz; finalmente, um 

paradigma que produz um discurso que se pretende rigoroso, antiliterário, sem imagens nem 

metáforas, analogias ou outras figuras da retórica, mas que, com isso, corre o risco de se 

tornar um discurso desencantado, triste e sem imaginação (SANTOS, 1989). 

Diante dessas características, observamos que a formação em saúde e a produção 

de conhecimento em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental ainda se encontram pautadas 

nesse paradigma dominante. Visualizamos isso ao perceber a hegemonia do modelo 

biomédico, flexineriano, orientando a formação, a pesquisa e a prática nos serviços de saúde. 

 Entretanto é valido salientar que ele não é consenso e existem alguns espaços e 

atores, no âmbito da universidade, contra-hegemônicos a essa visão de mundo. Isso decorre, 

em geral, do entendimento de que vivemos em uma crise mundial em todas as dimensões de 

nossa vida, a qual reflete a insuficiência desse paradigma para organizar, compreender e 

intervir no mundo. 

 
As últimas duas décadas de nosso século vêm registrando um estado de profunda 
crise mundial. É uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos 
os aspectos de nossa vida – a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio 
ambiente e das relações sociais, da economia, tecnologia e política. É uma crise de 
dimensões intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e premência sem 
precedentes em toda a história da humanidade. Pela primeira vez, temos que nos 
defrontar com a real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta 
(CAPRA, 2006, p. 19). 

 

Podemos inferir que essa realidade é resultado, dentre outras coisas, do uso da 

ciência em prol do modelo de desenvolvimento econômico capitalista, cujo objetivo é a 

geração de lucro a qualquer preço, em detrimento da dimensão humana e ética. Os resultados 

se tornam ainda mais desastrosos quando a ciência é utilizada para fins militares, como ocorre 

em casos de bomba atômica.  

Vázquez (1983) apud Mészáros (2004), diz que, nos tempos modernos, a ciência, 

por meio da tecnologia, penetra na produção. Mészáros (2004) ressalta ainda que a ideologia 
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do cientificismo neopositivista continuou a idealizar uma ciência subserviente às exigências 

tecnológicas impostas pelo modo de produção dominante, o capitalismo. O autor coloca que o 

grande dilema da ciência moderna é que seu desenvolvimento esteve sempre ligado ao 

dinamismo do próprio capital. 

Para o autor, a ciência e o capital estão intimamente imbricados. A realização da 

necessária separação entre a ciência e as determinações capitalistas destrutivas só é 

concebível se a sociedade como um todo escapar do capital e estabelecer um novo campo em 

que as práticas científicas possam florescer a serviço dos objetivos humanos. Daí surge a 

urgência da questão básica do ponto de vista da própria ciência e em seu interesse: “que tipo 

de sociedade desejamos?”. Essa pergunta deve ter como resposta: “uma sociedade 

radicalmente diferente” (MÉSZÁROS, 2004, p.267). 

Conforme Santos (1989), o paradigma da ciência moderna está em crise; como diz 

ele, uma crise de degenerescência, ou seja, uma crise epistemológica. Estamos vivendo uma 

transição paradigmática. Como afirma o autor, existe um movimento cada vez mais crescente 

de desdogmatização da ciência. É com esse desejo de uma sociedade radicalmente diferente 

que alguns teóricos propõem um novo paradigma científico.  

Santos (2007) comenta que, ainda com alguns pontos de convergência, são 

diferentes as sínteses apresentadas na contramão da ciência moderna. Ele cita que: Ilya 

Prigogine, por exemplo, fala da “nova aliança” e da metamorfose da ciência; Fritjof Capra 

fala da “nova física” e do Taoísmo da física; Eugene Wigner, de “mudanças do segundo tipo”; 

Erich Jantsch, do paradigma da auto-organização. Já  ele, Santos (2007), propõe o paradigma 

de um conhecimento prudente para uma vida decente. Além desses autores, podemos citar 

Edgar Morin (2003) com a “teoria da complexidade”, Funtowicz e Ravetz (1997) com a 

“ciência pós-normal” e Leff (2003) com a “complexidade ambiental”. Esses dois últimos 

desenvolvem um pensamento mais voltado à questão ambiental. 

Entendendo que há pontos semelhantes e discordantes entre esses teóricos, não 

temos o objetivo aqui de nos filiarmos a um ou outro, mas de trazermos elementos abordados 

por alguns deles os quais achamos que podem nos subsidiar na produção de conhecimento e, 

consequentemente, na formação em saúde, que ajudem a analisar e intervir nos problemas 

decorrentes da Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental. 

 
Os problemas atuais de saúde – ao nível individual, comunitário e ambiental – têm 
características comuns que os distinguem dos problemas científicos tradicionais. 
Sua escala é planetária e seu impacto, de longa duração. Os fenômenos são novos, 
complexos, variáveis e, com freqüência, mal compreendidos. [...] Os principais 
problemas científicos não podem mais derivar só da curiosidade dos cientistas ou 
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dos interessas da defesa e da indústria. [...] Face a questões relacionadas a uma 
definição ampla de saúde, (a comunidade de pesquisadores) precisa dar o melhor de 
si, por mais complexos que sejam os problemas e incertas as soluções, e sejam 
quais forem as implicações políticas (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1997, p. 222). 

 

Essa citação resume bem os problemas científicos decorrentes das inter-relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde. São recorrentes em toda a mídia, escrita ou falada, 

notícias referentes a catástrofes ambientais, na maioria das vezes, resultado da intervenção do 

homem capitalista sobre a natureza através das atividades produtivas. São problemas 

complexos cuja abordagem pautada na ciência moderna não dá conta de compreender as 

tramas que envolvem o fenômeno e, consequentemente, de intervir neste. “Não necessitamos 

mais do ideal de uma ciência despojada de valores, neutra do ponto de vista ético, nem 

devemos acreditar que dos fatos descobertos pela ciência decorram automaticamente decisões 

políticas racionais e corretas” (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1997, p. 220). 

Retomando Santos (2005, 2010a), em seu paradigma de um conhecimento 

prudente para uma vida decente, ele traz esse enlaçamento de saberes por meio da “ecologia 

de saberes”. Entretanto é válido ressaltar que o autor não nega o conhecimento científico ao 

buscar credibilidade para os conhecimentos não-científicos; simplesmente, implica sua 

utilização contra-hegemônica.  

Na ecologia de saberes, cruzam-se conhecimentos e, portanto, também, 

ignorâncias. Não existe uma unidade de conhecimento, como não existe uma unidade de 

ignorância. Dada essa interdependência, a aprendizagem de certos conhecimentos pode 

envolver o esquecimento de outros e, em última instância, a ignorância destes (SANTOS, 

2010a). 

Santos (2009), em seu paradigma emergente, propõe que: todo conhecimento 

científico-natural é científico social; todo conhecimento é local e total; todo conhecimento é 

autoconhecimento; e todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. 

Enfim, tecemos aqui um pensamento sobre a abordagem das inter-relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde na formação de profissionais da saúde e na produção de 

conhecimento. Aproximamo-nos do paradigma do conhecimento prudente para uma vida 

decente e entendemos serem esses fundamentos epistemológicos importantes para realizarmos 

uma ciência pautada nas demandas dos grupos oprimidos e vulneráveis, que nos auxilie a 

proceder uma análise mais aproximada da realidade, para a qual é imprescindível a ecologia 

de saberes que seja construída com os saberes populares e a estes retorne como instrumento 
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para emancipação dos sujeitos, que atenda os interesses não do capital, mas da humanidade, 

do ambiente e da vida. 

 

 

4 Os movimentos sociais: a resistência na civilização do capital 

 

 

Os movimentos sociais, a partir de suas vivências de mobilizações e lutas, podem 

contribuir para a compreensão das relações entre produção, trabalho, ambiente e saúde e 

participar de intervenções sobre problemas de saúde de trabalhador e de saúde ambiental. Isso 

porque suas lutas, muitas vezes, estão relacionadas a questões trabalhistas e ambientais e à 

mudança no tipo de sociedade, questionando o capitalismo. 

A importância desses atores pode ser vista quando nos reportamos à história e 

visualizamos a Saúde do Trabalhador e o SUS como alguns exemplos de conquistas 

resultantes da luta de movimentos sociais em articulação com outros atores, como os dos 

serviços de saúde e da universidade.  

Nas contradições e conflitos que existem na civilização do capital, com distintas e 

antagônicas classes sociais, emerge a resistência, geralmente, dos sujeitos ou grupos mais 

vulnerabilizados e invisibilizados pelo sistema de dominação do capital. 

A figura do Estado nasce em meio a esse conflito de classes e à necessidade de 

conter o antagonismo destas. Nesse sentido, o Estado é da classe mais poderosa, da classe 

economicamente dominante e que, por intermédio dele, converte-se em classe politicamente 

dominante e adquire novos meios de repressão e exploração da classe oprimida (ENGELS, 

2010).  
O Estado não é pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora 
para dentro; tampouco é ‘a realidade da idéia moral’, nem ‘a imagem e a realidade 
da razão’, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando esta chega 
a um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se 
enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por 
antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses 
antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem 
e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder 
colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a 
mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Esse poder, nascido da sociedade, mas 
posto acima dela, se distanciando cada vez mais, é o Estado (ENGELS, 2010, 
p.213). 
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No contexto da civilização do capital, o conceito de sociedade civil, segundo 

Scherer-Warren (2006), tende a ser utilizado num modelo de divisão tripartite da realidade: 

Estado, mercado e sociedade civil.  

A sociedade civil, embora configure 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 e suas respectivas formas de organização em torno de interesses públicos 
e valores, incluindo-se o de gratuidade/altruísmo, distinguindo-se assim dos dois 
primeiros setores acima que estão orientados, também preferencialmente, pelas 
racionalidades do poder, da regulação e da economia. É importante enfatizar, 
portanto, que a sociedade civil nunca será isenta de relações e conflitos de poder, de 
disputas por hegemonia e de representações sociais e políticas diversificadas e 
antagônicas. [...] Pode-se, portanto, concluir que a sociedade civil é a representação 
de vários níveis de como os interesses e os valores da cidadania se organizam em 
cada sociedade para encaminhamento de suas ações em prol de políticas sociais e 
públicas, protestos sociais, manifestações simbólicas e pressões políticas 
(SCHERER-WARREN, 2006, p.2). 

No processo de democratização do Estado Brasileiro, que tem como marco formal 

a Constituição de 1988, configura-se um duplo movimento na relação Estado/sociedade civil 

que, por vezes, expressa uma convergência de interesses na construção de políticas públicas, 

capazes de contemplar as diversidades culturais. Entretanto, na prática, Estado/sociedade civil 

convivem com momentos de desencontros, rupturas e tensões (BAPTISTA et al., 2007).  

Isso aponta para o que Carvalho (2006) apud Baptista et al. (2007), chama de 

“confluência contraditória de democratização e ajuste” do Estado Brasileiro contemporâneo. 

Ao mesmo tempo em que a esfera pública é levada a um ajuste estrutural, emergem forças 

sociais, propondo a construção de espaços para a definição de políticas públicas, com a 

participação de sujeitos que, outrora, estavam condenados à invisibilidade. 

Nesse sentido, a emancipação apresenta-se como exigência histórica do nosso 

tempo. O desafio que se coloca é a reinvenção da emancipação. Nos tempos contemporâneos, 

essa emancipação é um processo aberto, plural, com desenhos e formatos distintos e motivos 

e formas de lutas também diversos (CARVALHO, 2008a). 

 
Identificamos, como emancipatórias, experiências gestadas pelos movimentos 
sociais, em sua diversidade, que, em diferentes níveis e dimensões, em distintos 
graus, confrontam com o sistema do capital, criando tensionamentos em relação à 
lógica dissociativa da apartação e ao pensamento e práticas coloniais. São 
experiências que exercem a ‘Cultura da Recusa’, viabilizando alternativa aos 
processos de globalização neo-liberal. São experiências que encarnam denúncias, 
críticas, negações do modo de produção capitalista de mercadorias e do padrão de 
vida imposto por sua dinâmica expansiva, vislumbrando outro modo de produzir a 
vida social, outras formas de sociabilidade, nos marcos de uma cultura 
emancipatória (CARVALHO, 2007 apud CARVALHO, 2008a, p.7-8). 
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As experiências movidas pelos movimentos sociais de diferentes naturezas 

constituem o espaço das lutas pela emancipação social. Assim, o próprio conceito de 

movimento social, sua constituição ao longo dos tempos e os desafios que esse cenário coloca 

para os novos movimentos sociais são pontos que merecem ser discutidos. 

Fazer uma abordagem teórica desses movimentos não é uma tarefa fácil. 

Entretanto nos inserimos nesse desafio trazendo inicialmente um resgate das teorias dos 

movimentos sociais na América Latina. De acordo com Scherer-Warren (1993), podemos 

visualizar quatro fases na constituição do pensamento sociológico sobre movimentos sociais. 

A autora assim periodiza essas fases alertando para o fato de que a emergência de novos 

paradigmas não significa o fim dos anteriores, mas a existência conflituosa e paralela entre 

eles. 

A primeira fase vai de meados do século XX até o início dos anos 1970 e se 

caracteriza por duas correntes polares: a marxista e a funcionalista. Nesse período, as teorias 

dos movimentos sociais giravam em torno das lutas de classe, em busca de transformações 

macroestruturais.  

A segunda fase, os anos 1970, introduz novas considerações paradigmáticas: do 

macro ao micro, do geral ao particular, da determinação econômica à multiplicidade de 

fatores, da ênfase na sociedade política para a atenção na sociedade civil, das lutas de classe 

para os movimentos sociais. Nesse período, os estudos abordam a categoria de “lutas 

nacional-populares”.  

Na terceira fase, os anos 1980, a categoria “movimento social” será referência 

central para as reflexões. A categoria de sujeito popular e de ator social passa a substituir a 

categoria de classe social, bem como o de movimento popular e/ou de movimento social 

substitui a de luta de classe. Trata-se de substituir as análises em termos de processos 

históricos globais por estudos mais intensivos de grupos específicos organizados. 

Discordamos nesse ponto da autora Scherer-Warren (1993), por entendermos que a categoria 

“movimento social” não substitui a de luta de classes e de que não há substituição de classe 

social por sujeito popular ou ator social. 

A quarta fase, os anos 1990, é marcada pelos novos movimentos sociais e pela 

rede de movimentos sociais. Surge a preocupação em articular a macroanálise social com as 

microtransformações. Trata-se de entender as interconexões de sentido entre o local, 

comunitário, e o global, transnacional. 

Não há um consenso sobre o conceito de movimento social. Para alguns, toda ação 

coletiva com caráter reivindicativo ou de protesto é movimento social, independente do 
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alcance ou do significado político ou cultural da luta. Para outros, consideram-se movimentos 

sociais aqueles que atuam na produção da sociedade ou seguem orientações globais, tendo em 

vista a passagem de um tipo de sociedade a outro. (SCHERER-WARREN, 1993). 

A definição de movimentos sociais que adotamos nesta pesquisa é a de Scherer-

Warren (2008, p.3): “se constitui em torno de uma identidade ou identificação, da definição 

de um adversário ou opositores e de um projeto ou utopia, num contínuo processo em 

construção e resulta de múltiplas articulações”. 

Nas sociedades globalizadas, multiculturais e complexas, as identidades tendem a 

ser cada vez mais plurais e as lutas incluem, frequentemente, múltiplas dimensões - de gênero, 

étnica, de classe, regional -, mas também dimensões de afinidades ou de opções políticas e de 

valores: pela igualdade, pela liberdade, pela paz, pelo ecologicamente correto, pela 

sustentabilidade social e ambiental, entre outros (SCHERER-WARREN, 2008). 

A formação de um movimento social leva em consideração as demandas materiais 

e simbólicas dos movimentos sociais. Podemos dizer que as primeiras têm como referência 

objetiva as exclusões e carências cotidianas dos sujeitos-base das lutas e são, portanto, 

histórica e espacialmente referenciadas. Essas demandas se tornam signos e representações 

simbólicas através da tradução de seus significados em políticas de cidadania (SCHERER-

WARREN, 2008). Portanto,  

 
quando necessidades materiais transformam-se em representações simbólicas de 
carências de determinados grupos  e, conseqüentemente,  estes constroem pautas 
políticas reivindicativas ou para a transformação social desta situação, temos o 
nascimento de uma ação coletiva ou de movimento social específico, como é 
freqüentemente designado (SCHERER-WARREN, 2008, p.3). 

 

A possibilidade da construção de sujeitos e da transformação desses sujeitos em 

atores politicamente ativos não transcorre como uma necessidade imediata da vivência de 

carências. A carência por si só não produz movimentos sociais. O movimento resulta do 

sentido coletivo atribuído a essa carência e da possibilidade de identificação subjetiva em 

torno dela. Resulta também da transformação dos sujeitos em atores políticos, da respectiva 

transformação das carências em demandas, dessas demandas em pautas políticas e das pautas 

políticas em ações de protestos (SCHERER-WARREN, 2008). 

Scherer-Warren (1993) ressalta ainda a importância do papel dos “mediadores” 

para a corrosão do autoritarismo na cultura política brasileira. Segundo a autora, entende-se 

por mediadores os intelectuais, agentes de pastoral, religiosos, educadores, líderes políticos e 
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outros, portadores de experiência política e conhecimento formal trazidos de fora para atuar 

junto ao grupo-base do movimento.  

Ao nos voltarmos para a história, no período colonial, as principais mobilizações 

populares foram de rejeição, de negação e de afastamento dos sistemas excludentes, como os 

movimentos messiânicos, movimentos separatistas, formação de quilombos e resistência 

indígena. A partir do início no século XX, as mobilizações, ainda de forma tímida, assumem 

um caráter reivindicativo, tais como as de operários, camponeses, indígenas, comunitários 

cristãos e outras. Sem condições de expressarem sua autonomia de sujeito numa esfera 

pública mais ampla, são politicamente acolhidas por Estados oligárquicos, tutelares ou 

populistas, caracterizando uma cultura política que pode ser chamada de “estadania”, em 

contraste com a cidadania (CARVALHO, 2004 apud SHERER-WARREN, 2008). 

 Dessa forma, os direitos sociais concedidos pelo Estado, ainda que parciais e 

focados, frequentemente, antecedem a conquista dos direitos civis e políticos. Será apenas em 

meados do século XX que as contestações populares assumem um caráter mais politizado, 

com relativa crítica e autonomia em relação ao Estado, exercendo pressão política para 

transformações na estrutura social, como as Ligas Camponesas e os movimentos comunitários 

ligados à teologia da libertação (SHERER-WARREN, 2008). 

Com as ditaduras militares da segunda metade do século XX, surgem dois 

principais tipos de manifestações de resistência: organizações clandestinas (guerrilhas e 

partidos de viés comunista ou socialista); e as manifestações cívicas públicas contra o poder 

autoritário e as restrições aos direitos civis e políticos, geralmente, reprimidas pelas forças 

armadas. Com o processo de democratização, desenvolve-se um movimento cidadão que vai 

reivindicar a regulamentação ou a criação de novos direitos: civis, políticos, sociais, culturais, 

étnicos, de gênero e ambientais (SHERER-WARREN, 2008). 

Dando um salto histórico para adentrarmos no momento contemporâneo brasileiro, 

salientamos que os anos 1980 foram um período de grande mobilização social. Os 

movimentos sociais se organizaram, os sindicatos se fortaleceram e as aspirações por uma 

sociedade mais justa e igualitária ganharam forma na reivindicação de direito a ter direitos e 

deixaram marcas significativas, como a Constituição de 1988. No entanto o fim dessa década 

vivenciou o agravamento da pobreza decorrente, sobretudo, da modernização econômica e da 

reestruturação produtiva.  

Assim, nos anos 1990, com o neoliberalismo no Brasil, existe uma democracia 

consolidada, aberta ao reconhecimento formal de direitos sociais, mas que convive 
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cotidianamente com a violência e a reiterada violação dos direitos humanos (PAOLI; TELES, 

2000). É uma época em que se explicitam ainda mais os paradoxos e conflitos: 
 
Reabrindo a tensão entre modernidade e modernização, entre a exigência ética dos 
direitos e os imperativos de eficácia da economia, entre a ordem legal que promete 
igualdade e a realidade bruta das desigualdades, discriminações e exclusões, entre 
as esperanças de um mundo que valha a pena ser vivido inscritas nas reivindicações 
por direitos e o bloqueio de perspectivas do futuro para maiorias atingidas por uma 
modernização que desestrutura formas de vida e faz da precariedade e 
vulnerabilidade uma forma de existência que tende a se cristalizar como único 
destino possível (PAOLI; TELES, 2000, p.104). 

 

A globalização e o projeto político econômico neoliberal afetaram a política 

cultural dos movimentos sociais. Por um lado, a globalização trouxe novas possibilidades, 

como uma maior facilidade nos esforços para promover uma política de democratização não 

territorial de questões globais e as novas tecnologias de comunicação, como a Internet, 

tornaram possível novas formas de ativismo político à distância. Por outro lado, a 

globalização e o neoliberalismo intensificaram as desigualdades sociais, redefiniram o terreno 

político e cultural no qual os movimentos sociais lutam e parecem ter enfraquecido os 

movimentos populares e abalado as linguagens existentes de protesto. Nesse contexto, a 

violência assumiu novas dimensões como modeladora do social e do cultural em muitas 

regiões (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000). 

Essa conjuntura configura as novas formas de dominação social, cada vez mais 

abstratas, impessoais, sutis e generalizantes. Uma força estrutural que se apresenta alheia aos 

indivíduos e impõe modos de vida e de sociabilidade e se expressa concretamente na 

economia, na política e na cultura, encarnando a “Cultura do Descartável” (CARVALHO, 

2008). Entretanto é válido salientar que, mesmo diante desse cenário, a resistência persiste. 

Ao se olhar para os movimentos sociais em territórios rurais no Brasil 

contemporâneo, destacamos que eles resistem e atuam em vários espaços de luta. Suas 

manifestações têm como raiz a luta contra o modelo de desenvolvimento capitalista e estão 

relacionadas principalmente ao problema da terra, da água, à política agrícola, à questão 

indígena, às questões ambientais, aos Direitos Humanos, às questões trabalhistas e às 

populações quilombolas (CLEPS JR, 2010). 

Atualmente, o contexto das lutas dos movimentos sociais do campo rural está cada 

vez mais relacionado com os embates contra as corporações do agronegócio. Isso envolve 

diversas questões, como a dos transgênicos, dos agroquímicos, da água, do trabalho escravo e 

infantil, e todo tipo de repressão e violência no campo (CLEPS JR, 2010).  
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Percebemos então que os movimentos sociais do campo rural já têm acúmulo de 

vivências, experiências, lutas e mobilizações em torno de conflitos que envolvem questões 

ambientais e trabalhistas decorrentes da instalação de grandes empreendimentos e de 

processos produtivos resultantes da expansão do capital no campo. Visualizamos ainda que a 

dimensão da saúde ainda é incipiente nessas lutas. Tudo isso reforça a importância da sua 

participação na compreensão das relações produção, trabalho, ambiente e saúde, já que suas 

lutas se inserem também nas problemáticas de Saúde do Trabalhador e Ambiental e podem 

contribuir para a intervenção sobre a realidade em defesa da saúde dos camponeses. 
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II PARTE  

 

 

1 Metodologia 

 

 

1.1 Pressupostos metodológicos 

 

 

Mercado-Martinez e Bosi (2007) nos chamam atenção para o fato de que as 

perguntas que guiam as investigações se inscrevem, implícita ou explicitamente, em 

determinada postura teórica.  

Como já indicamos no início da pesquisa, mesmo sem pretendermos enquadrar 

nosso estudo em alguma corrente teórica, é importante colocar que nos aproximamos de 

alguns pensamentos do materialismo histórico e dialético, tais como: produzir um 

conhecimento que parta da realidade, buscando a transformação e a compreensão da realidade 

enquanto totalidade concreta. Isso permeia a pesquisa ao se tentar fazer um movimento 

dialético de análise das partes para o todo e do todo para as partes, na perspectiva de explicitar 

as contradições e os conflitos (KOSIK, 1976). 

Além disso, aproximamo-nos de alguns pensamentos da ecologia de saberes de 

Santos (2010a), quais sejam: não há epistemologias neutras; a reflexão epistemológica deve 

incidir não nos conhecimentos em abstrato, mas nas práticas de conhecimentos e seus 

impactos em outras práticas sociais; é preciso valorizar a interdependência entre saberes 

científicos e não científicos. 

Entendemos que a ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias que 

partem da possibilidade da diversidade de saberes e práticas contra-hegemônicos com a 

pretensão de contribuir para os credibilizar e fortalecer. Trata-se de uma “epistemologia da 

luta contra a injustiça cognitiva” (SANTOS, 2010a, p.157). É produzida ecologicamente, com 

a participação de diferentes saberes e sujeitos, buscando a diversidade de conhecimentos e as 

convergências entre conhecimentos múltiplos. Visa facilitar a constituição de sujeitos 

individuais e coletivos que combinam a maior sobriedade na análise dos fatos com a 

intensificação da vontade de luta contra a opressão (SANTOS, 2010a). 

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que não há neutralidade científica. 

Quando decidimos o que pesquisar, a partir de que base teórica e como pesquisar, estamos 
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fazendo escolhas a partir de uma postura ética e política. Como afirma Minayo (2010a, p.13), 

“toda ciência – embora mais intensamente as Ciências Sociais – passa por interesses e visões 

de mundo historicamente criadas, embora suas contribuições e seus efeitos teóricos e técnicos 

ultrapassem as intenções de seus próprios autores”. 

Assim, é válido dizer que o objeto desta pesquisa faz parte do contexto histórico 

da pesquisadora enquanto docente da área Saúde Coletiva, da disciplina Enfermagem na 

Saúde-Doença do Processo Produtivo, fundamentada nas concepções teóricas da 

Epidemiologia Social, comprometida com a construção/consolidação do SUS formal e com o 

atendimento das necessidades de saúde de grupos vulnerabilizados. 

Trata-se de um estudo que se insere na Saúde Coletiva, em interface com as 

Ciências Sociais e a Educação. Tudo isso porque tem um objeto que: parte do entendimento 

de saúde sob a ótica da determinação social do processo saúde-doença; envolve múltiplas 

dimensões, como a econômica, social, política e cultural; requer um olhar histórico, 

interdisciplinar e integrado; necessita de abordagens participativas, envolvendo atores da 

universidade, de serviços públicos de saúde, de comunidades, de movimentos sociais. 

Ancoramo-nos no enfoque da pesquisa qualitativa. Esta, além de permitir desvelar 

processos sociais ainda pouco conhecidos, referentes a grupos particulares, propicia a 

construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 

investigação. Também é importante, em seu desenvolvimento, a “objetivação”, que é o 

processo de investigação que reconhece a complexidade do objeto, teoriza, revê criticamente 

o conhecimento acumulado sobre o tema, estabelece conceitos e categorias, usa técnicas 

adequadas e realiza análises, ao mesmo tempo, específicas e contextualizadas (MINAYO, 

2010b). 

Podemos dizer que a pesquisa qualitativa adquire uma importância cada vez maior 

diante dos desafios contemporâneos, como: os problemas ambientais, de saúde e do mundo do 

trabalho. Esses desafios pedem avanços na produção de conhecimentos para além da 

dimensão técnica fruto do positivismo, mas que envolvam uma abordagem mais ampla e 

contextualizada da realidade.  

A partir dessas considerações, faz-se necessário explicitar o desenho de pesquisa 

(ou modalidades, ou tipo de estudo) a ser escolhido. 

 

 

 

 



75 
 

1.2 Desenho de Pesquisa: Pesquisa-Ação 

 

 

Com o horizonte de nos aproximarmos de alguns pensamentos da ecologia de 

saberes de Santos (2010a), optamos pela pesquisa-ação como desenho de estudo, já que ela 

corrobora nosso compromisso de desenvolver uma abordagem das relações produção, 

trabalho, ambiente e saúde de forma participativa, envolvendo atores da universidade, do SUS 

e dos movimentos sociais na busca da transformação da realidade de grupos vulnerabilizados. 

A pesquisa-ação encontra um contexto favorável quando pesquisadores elegem 

investigações nas quais as pessoas implicadas tenham algo a dizer e a fazer, e quando 

pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados 

(THIOLLENT, 2008). Ela “demanda que os participantes percebam a necessidade de mudar e 

desejem exercer um papel ativo na pesquisa e no processo de mudança” (MEYER, 2009, 

p.136). 

O contexto a ser desenvolvido a pesquisa é o município Apodi-RN, já discutido 

anteriormente. Pelos motivos já expostos, entendemos que universidade, SUS e movimentos 

sociais estão implicados com essa problemática. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa-ação supõe que: haja inter-relação 

entre grupos com saberes diferenciados; seja elaborado um quadro teórico sobre o problema 

para o qual se procura a solução; as pessoas interessadas no projeto participem de todas as 

fases de desdobramento da pesquisa; haja socialização de todas as discussões sobre os dados; 

e se construam planos de ação coletivamente, permitindo enfrentar e resolver, em curto, 

médio e longo prazo, os problemas identificados (MINAYO, 2010b, p.163). 

De acordo com Minayo (2010b), a pesquisa-ação e a pesquisa participante têm 

origem na década de 1960, influenciadas pelo pensamento crítico sobre a realidade social no 

Brasil e na América Latina. 

Entretanto Barbier (1985) apud Haguette (2010), diz-nos que o termo pesquisa-

ação se originou na Psicologia Social, foi cunhado por Kurt Lewin na década de 1940, nos 

Estados Unidos, e definido como uma pesquisa psicológica de campo, que tinha por objetivo 

uma mudança de ordem psicossocial. 

O tipo de intervenção proposta pela escola Lewin não pretendia a transformação 

das estruturas da sociedade de classes, como, depois, outras correntes intervencionistas mais 

ligadas à Sociologia tiveram por objetivo. No campo das Ciências Sociais, especialmente, na 

América Latina, é a Sociologia crítica engajada a que mais emprega a pesquisa-ação em nome 
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do ideal da libertação dos povos e da igualdade social. A Sociologia engajada obedece aos 

princípios teóricos marxistas. Exemplo dessa postura é a proposta de pesquisa-ação de 

Thiollent, na qual nos fundamentamos (HAGUETTE, 2010). 

Para Thiollent (2008, p. 17), existe diferença entre pesquisa participante e 

pesquisa-ação: 
toda pesquisa-ação é de tipo participativo: a participação das pessoas implicadas 
nos problemas investigados é absolutamente necessária. No entanto, tudo o que é 
chamado pesquisa participante não é pesquisa-ação. [...] A participação é sobretudo 
participação dos pesquisadores e consiste em aparente identificação com os valores 
e os comportamentos que são necessários para sua aceitação pelo grupo 
considerado. Para que não haja ambigüidade, uma pesquisa pode ser qualificada de 
pesquisa-ação quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos 
implicados no problema sob observação. 

 

Dessa forma, afirmamos com o autor que a pesquisa participante, nem sempre, é 

uma pesquisa-ação: existem diferenças entre ambas. Adotamos aqui a seguinte definição de 

pesquisa-ação: 
 
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo e colaborativo (THIOLLENT, 2008, p. 16). 

 

Consideramos que a pesquisa-ação não se limita apenas à ação ou à participação. 

Com ela, é necessário produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a 

discussão, ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas. Sua ênfase pode ser dada 

a um dos três aspectos: resolução de problemas, tomada de consciência ou produção de 

conhecimento (THIOLLENT, 2008).  

Em nosso estudo, achamos difícil dizer qual nossa ênfase, pois pensamos que 

nosso intuito é a tomada de consciência de atores da universidade, do SUS e dos movimentos 

sociais sobre os problemas de saúde do trabalhador e ambiental decorrentes das interfaces 

produção, trabalho, ambiente e saúde; para, a partir de então, propor intervenções sobre os 

problemas e, por fim, produzir conhecimentos que apontem possibilidades de os atores sociais 

em pauta incorporarem a Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental em seu cotidiano de 

trabalho. 

Thiollent (2008) destaca ainda que, na pesquisa-ação, existem os objetivos da 

pesquisa e os objetivos da ação e que é necessário elucidar a relação existente entre eles. 

Assim, consoante explicitado, o objetivo geral desta pesquisa é: analisar a articulação entre 

universidade, SUS e movimentos sociais para incorporar a abordagem das relações produção-
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trabalho-ambiente-saúde em território rural. Trata-se do objetivo de conhecimento, cujas 

informações seriam de difícil acesso para a autora por meio de outros procedimentos. Isso 

possibilita aumentar o conhecimento de determinadas situações. 

Já nosso objetivo prático é: construir com a universidade, SUS e movimentos 

sociais um plano de ação que contribua para a Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental no 

território rural de Apodi-RN. Para Thiollent (2008), o objetivo prático deve contribuir para o 

melhor equacionamento possível do problema considerado como central da pesquisa, com 

levantamento de soluções e proposta de ações correspondentes às soluções, para auxiliar o 

agente ou ator na sua atividade transformadora da situação. Assim, o levantamento de 

problemas prioritários e as propostas para a solução foram traçados no decorrer do campo 

pelo grupo da pesquisa-ação. 

 

 

1.3 Local da pesquisa 

 

 

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa, entendemos que ela deve ocorrer a 

partir de um território onde se dá a dinâmica da vida e do trabalho. Desse modo, pelo contexto 

já citado, o local da pesquisa é o município Apodi-RN, identificado na Figura 2: 

 

Figura 2: Localização geográfica do município Apodi-RN 

 

          
Fonte: http://www.rio-grande-do-norte.com/diretorio/index.php?cat_id=966. 
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Apodi é um município do Rio Grande do Norte situado na mesorregião Oeste 

Potiguar e na microrregião Chapada do Apodi. Possui uma região que se situa na Chapada do 

Apodi, e esta se estende por outros municípios do Rio Grande do Norte e do Ceará.   

De acordo com os primeiros resultados do censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2010), Apodi tem uma população de 34.777 habitantes: 

17.545 na zona urbana e 17.232 na rural. Percebemos que a população é praticamente dividida 

ao meio entre rural e urbana. Possui uma área territorial de 1.602,47km2, a caatinga como 

bioma e a predominância do clima semiárido.  

Segundo dados do IBGE (2010), o Produto Interno Bruto (PIB) é de R$ 251. 

686,045 reais; PIB per capta é de R$ 7.060,31 reais, e o valor adicionado bruto da 

agropecuária de R$ 20.875; da indústria, R$ 110.866; e, dos serviços, R$ 104.169. Podemos 

observar que o valor do PIB per capta é menor do que o da média nacional, que foi, em 2010, 

de R$ 10.000,00 e o da média do estado do RN, que foi de R$ 8.202,00. A incidência de 

pobreza no município é de 60,75%. O índice de Gini 0,37 em Apodi é menor, segundo o 

IBGE (2006), do que o do estado do RN, que é de 0,824, e do que o nacional, que é de 0,854. 

Isso significa que, no município, a desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos é menor 

do que a média nacional e estadual. 

Dispondo de áreas cujas terras se prestam às mais variadas culturas e fruticultura, 

Apodi conta também com reservas hídricas em grande quantidade. A barragem do Santa Cruz, 

inaugurada em 2002, com capacidade para acumular 600 milhões de metros cúbicos d’água, é 

um dos atrativos para a implantação de culturas irrigadas no Vale e na Chapada, a exemplo do 

Vale do Assu, com a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves 

(http://tudodeapodi.blogspot.com/p/economia.html). 

No Quadro 2 abaixo, apresentamos a condição dos produtores no município, 

segundo o Censo Agropecuário 2006. 

 

Quadro 2 – Condição do produtor, número de estabelecimentos agropecuários e área em 
hectares pertencentes aos estabelecimentos agropecuários, em Apodi, 2006. 
 
Condição do produtor 

 

Nº de estabelecimentos 

Agropecuários 

Área em 

hectares 

Proprietário 1.606 78.449 

Assentados sem 

titulação definitiva 

518 7.636 
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Arrendatário 45 336 

Parceiro 474 2.326 

Ocupante 407 4.389 
Fonte: Dados do IBGE obtidos do Censo Agropecuário 2006. 

 

A economia do município tem como principais fontes de trabalho e renda as 

atividades do meio rural, como agricultura, pecuária e extrativismo; também com potencial 

para o turismo ecológico (MARTINS; OLIVEIRA; MARACAJÁ, 2006) com o sítio 

arqueológico Lajedo de Soledade, situado na Chapada do Apodi-RN. Durante várias décadas, 

a economia orientou-se basicamente pelo tripé milho-feijão-algodão e pelo criatório extensivo 

de animais (DANTAS et al., 2007).  

A pecuária, atividade de expressivo valor para a economia local, tem resistido às 

constantes crises de seca que têm se manifestado com frequência, na região. Até bem pouco 

tempo, Apodi ocupava o terceiro lugar do rebanho bovino do estado, só ultrapassado por 

Mossoró e Caicó. É, no estado do RN, o município que ocupa o primeiro lugar como criador 

de caprinos e ovinos juntos, com o maior número de cabeças para caprinos 

(http://tudodeapodi.blogspot.com/p/economia.html). 

O município tem uma sociedade civil rural bastante organizada e que participa 

ativamente da vida política. Destacamos o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (STTR), que funciona com uma forte ação mobilizadora e é destaque na luta pela 

reforma agrária em âmbito regional, e o Fórum dos Agricultores Familiares de Apodi, que 

conta com a participação de mais de 60 (sessenta) associações de trabalhadores rurais e que 

tem uma grande visibilidade na mobilização e na organização dos agricultores (DANTAS et 

al., 2007). 

A área rural de Apodi, segundo o STTR, tem 100 comunidades e está dividida em 

quatro regiões: Região Pedra, Região Vale, Região Areia e Região Chapada. Esta última é a 

maior em termos de extensão e de número de comunidades. O Mapa 1 abaixo expõe o local 

de instalação do perímetro e do canal de irrigação e a localização das comunidades 

camponesas em relação a ele.  

 

Mapa 1: Projeto do Perímetro Irrigado Santa Cruz - Apodi-RN 
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Fonte: adaptação do mapa do DNOCS (2009). 

 

A linha amarela é o polígono que envolve o Projeto de Irrigação Santa Cruz Apodi 

e a linha azul é onde o canal de irrigação irá passar. Os círculos em vermelho correspondem 

às 57 comunidades rurais da Região Chapada do Apodi. É válido salientar que esses círculos 

não estavam presentes no mapa do DNOCS (2009), ou seja, não havia o registro das 

comunidades que, direta e/ou indiretamente, estão afetadas com esse projeto de irrigação. 

Esse processo de identificação da localização dessas comunidades, com o intuito de dar 

visibilidade a elas, foi realizado por esta pesquisa. Estão expostas no Quadro 3 abaixo.  

 

Quadro 3: Comunidades rurais da região da Chapada do Apodi-RN em maio de 2012 

Comunidades 
rurais 

Nº de 
Famílias 

Projeto de  
Assentamento 

 do INCRA 

Nº de 
Famílias  

Projeto de  
Assentamento  

do Crédito 
Fundiário 

Nº de 
Famílias  

Algodão 07 Frei Damião 50 Agrovila Palmares 30 
Aroeira Verde 03 Caiçara 60 Casulo 12 
Baixa do 
Tubarão 

10 Paulo Canpum 60 Letícia 15 

Campinas 03 São Bento  45 Imóvel Algodão 12 
Canto de Vara 15 Tabuleiro Grande 60 Baixa Verde I, II e IV 51 
Carrasco 10 Sitio do Gois  60 Cruzeiro 02 
Chiqueiro dos 
Bodes 

04 Vila Nova 10   

Coaçu 01 Aurora da Serra 70   
Fazenda Nova 
Soledade 

01 Moacir Lucena 25   

Fazenda São 
Luiz 

01 Milagre 32   

Ipoeira 10 Paraiso 36   
João Pedro 07 Lage do Meio 28   
Lage do Meio 18 São Manoel 26   
Lagoa do 
Clementino 

100 Nova Descoberta 42   

Lajedo da 
Ovelha 

05     

Manoplo 06     
Morada Nova 10     
Mulugu 20     
Ostra 02     
Pau dos Ferros 40     
Pereiro da Raiz 01     
Poço Tilon 15     
Primazia 02     
Quadra 03     
Quixabeirinha 20     
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Reis Magos 01     
São Francisco 65     
Serraria 01     
Sitio Baixinha 05     
Sitio Cruzeiro 02     
Sitio do Gois 60     
Sitio Lagoa 
Vermelha 

04     

Sitio Planalto 06     
Sitio São José 05     
Soledade 450     

TOTAL 913 TOTAL 604 TOTAL 132 
TOTAL GERAL DE FAMÍLIAS DA CHAPADA DO APODI-RN: 1.649 

Fonte: STTR de Apodi-RN. 

 

Das comunidades listadas no quadro acima, 32 compõem a área de abrangência de 

uma equipe do Programa Saúde da Família (PSF) do município. O recorte do local de estudo 

para a pesquisa foram as comunidades da Chapada do Apodi, em especial, as que são da área 

de abrangência desse PSF. 

No que tange a saúde, é importante destacar que, na regionalização em saúde, o 

Rio Grande do Norte está dividido em oito Regiões de Saúde, conforme Mapas 2 e 3. Apodi 

encontra-se dentro da II Região, que engloba 15 municípios e tem Mossoró como município 

polo, o que pode ser visto na Figura 8. Quanto à Saúde do Trabalhador, Apodi faz parte da 

área de abrangência do CEREST regional, situado em Mossoró, e do Núcleo Regional de 

Saúde do Trabalhador (NURSAT) da II Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP). 

 

Mapa 2: Regiões de Saúde do Rio Grande do Norte em maio de 2012 
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Fonte: II URSAP 

 

 

Mapa 3: Região de Saúde do Rio Grande do Norte em maio de 2012 
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Fonte: II URSAP 

Nota: Neste mapa, está faltando o município Patu, que está inserido dentro da II Região de Saúde do Rio Grande 

do Norte. 

 

Segundo os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 

(consultado em 27-03-2011), a cidade possui 19 estabelecimentos de saúde: 5 privados e 14 

públicos. Estes compõem a rede pública de serviços do SUS do município e estão assim 

distribuídos, conforme Quadro 4:  

 

Quadro 4: Estabelecimentos públicos de saúde do município Apodi-RN 

Tipo de estabelecimento Zona de localidade 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 1 Urbana 

Centro de Saúde de Apodi Urbana 

Hospital Regional Hélio Morais Marinho Urbana 

Maternidade Claudina Pinto Urbana 

Posto de Saúde Córrego Rural 

Posto de Saúde Góes Rural 

Posto de Saúde Soledade Rural 
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Posto de Saúde do Arcão Rural 

Posto de Saúde do Bamburral Rural 

Posto de Saúde Melancias Rural 

Posto de Saúde Santa Rosa Rural 

Secretaria Municipal de Saúde do Apodi Urbana 

Unidade Básica de Saúde do CAIC Urbana 

Unidade Básica de Saúde São Sebastião Urbana 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 27/03/2011. 

 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN, o Hospital 

Regional possui em torno de 200 funcionários entre níveis superior, médio e elementar e tem 

capacidade atual de 52 leitos. Atende os municípios de Apodi, Felipe Guerra, Severiano Melo, 

Rodolfo Fernandes, Itaú e algumas cidades do Ceará. Sua demanda está em torno de 200 

pacientes ao dia. Os principais procedimentos oferecidos pelo hospital são os atendimentos 

aos casos de urgência e emergência, ginecologia, clínica cirúrgica, pediatria, ambulatório, 

exames laboratoriais, raios X e ultrassonografia. Com relação à atenção primária, o município 

conta com 6 equipes da Estratégia Saúde da Família: 4 na zona rural e 2 na zona urbana. 

 

 

1.4 Critérios de seleção das pessoas da pesquisa 

 

 

Após definição do local da pesquisa, faz-se necessário discutir quem são as 

pessoas da pesquisa. Para a formação do grupo de pesquisa-ação, tivemos como sujeitos 

pessoas da universidade, do SUS e dos movimentos sociais, tendo por base algumas questões 

que Thiollent (2008, p. 75) coloca para essa fase da pesquisa:  

 
quem são os atores ou unidade de intervenção? Como se relacionam os atores e as 
instituições: convergências, divergências, conflito aberto? Quais são os objetivos e 
metas tangíveis da ação e os critérios de avaliação? Como dar continuidade à ação, 
apesar das dificuldades? Como assegurar a participação da população e assegurar 
suas sugestões? Como controlar o conjunto do processo e avaliar os resultados? 

 

Isso fez parte da fase exploratória, que consiste em descobrir o campo de pesquisa, 

os interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento da situação, dos 

problemas prioritários e de eventuais ações. Foi importante também observar a viabilidade de 
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uma intervenção de tipo pesquisa-ação no meio considerado. Com o balanço desses aspectos, 

o estudo de viabilidade permitiu à pesquisadora tomar a decisão e aceitar o desafio da 

pesquisa sem criar falsas expectativas (THIOLLENT, 2008). 

Um dos critérios iniciais para a inclusão dos sujeitos da pesquisa foi a motivação, 

o interesse pela problemática e a disponibilidade. Entretanto, além desses critérios, 

detalharemos a definição das pessoas da pesquisa.  

No que se refere à universidade, decidimos que as pessoas da pesquisa deveriam 

ser docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN - e da Universidade 

Federal Rural do Semiárido – UFERSA, ambas com sua sede em Mossoró. Essas 

universidades foram escolhidas por serem públicas, as mais próximas do entorno da 

problemática de Apodi, com uma distância de 77 km, e pelo trabalho social que 

desempenham no Rio Grande do Norte.  

Por entendermos que se trata de um objeto complexo e interdisciplinar, optamos 

pela participação de docentes de áreas que tivessem ligação direta ou indireta com a temática, 

quais sejam: Enfermagem, Medicina, Biologia, Ciências Sociais, Serviço Social, Geografia e 

Pedagogia da UERN; e Direito e Agronomia da UFERSA. 

Como critérios de inclusão para os docentes da universidade, tivemos: ser 

professor efetivo da UERN ou UFERSA; ser docente de uma das seguintes áreas: 

Enfermagem, Medicina, Biologia, Ciências Sociais, Serviço Social, Geografia, Pedagogia, 

Direito, Agronomia; e ter disponibilidade em participar da pesquisa. Como critérios de 

exclusão, tivemos: estar de licença em algum período da pesquisa de campo.  

No que tange o SUS, os sujeitos da pesquisa elencados foram trabalhadores da 

rede de serviços do Sistema de Saúde de Apodi, como de Equipes de Estratégia Saúde da 

Família cuja área de abrangência contemplasse comunidades atingidas pelo projeto de 

irrigação, da vigilância à saúde, do hospital e da coordenação de PSF; e representantes do 

CEREST regional Mossoró e do Núcleo Regional de Saúde do Trabalhador (NURSAT) da II 

URSAP, já que Apodi é da área de abrangência de ambos. 

Como critérios de inclusão para trabalhadores do SUS, tivemos: ser médico, 

enfermeiro, agente comunitário de saúde ou auxiliar de Enfermagem de equipes de Saúde da 

Família das comunidades rurais de Apodi selecionadas como local de estudo; ser profissional 

do Hospital Regional Hélio Morais Marinho; ser coordenador da vigilância ou do PSF de 

Apodi; profissional do CEREST regional de Mossoró e do NURSAT; ter disponibilidade em 

participar da pesquisa. Como critérios de exclusão, tivemos: estar de licença no período da 

pesquisa de campo. 
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Na categoria “movimentos sociais”, pensamos como sujeitos da pesquisa os 

movimentos que estivessem interessados e/ou envolvidos com a questão rural de Apodi-RN. 

Os critérios de inclusão foram: ser movimento social; estar envolvido com a questão rural de 

Apodi-RN; ter disponibilidade em participar da pesquisa.  

Destacamos ainda que o grupo deveria ter no máximo 15 pessoas, para possibilitar 

uma melhor condução da pesquisa-ação.   

  

 

1.5 Aspectos Éticos 

 

 

Esta pesquisa, em acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata de pesquisa que envolve seres humanos, foi submetida à avaliação e crivo do Comitê 

de Ética na Pesquisa (COMEP) da Universidade Federal do Ceará e foi aprovada com o 

Protocolo nº 244/11 (Anexo 1). 

Os sujeitos da pesquisa, antes de participarem dela, foram convidados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice 1), o qual  discorria sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, riscos e benefícios. Eram esclarecidos ainda 

quanto à participação voluntária e ao direito de retirar-se da pesquisa no momento em que 

assim quisessem. Mas, caso quisessem fazer parte do grupo de pesquisa, deviam assumir o 

compromisso de trabalho e de assiduidade, de forma que seria desligado o membro que 

tivesse três faltas. Foram assegurados a confidencialidade e o sigilo aos participantes do 

grupo. 

A pesquisa ofereceu riscos mínimos, como constrangimentos no momento das 

oficinas ou seminários e medo no decorrer da pesquisa, os quais foram minimizados no 

sentido de o participante poder sair da pesquisa em qualquer momento desta.  

No que diz respeito aos benefícios aos participantes, foi esclarecido que eles não 

seriam imediatos, mas que os sujeitos poderiam apontar possibilidades de (re)organização da 

universidade, do SUS e dos movimentos sociais de modo a incorporar os problemas de Saúde 

do Trabalhador e de Saúde Ambiental no seu trabalho. 

 

 

 

 



88 
 

1.6 O caminhar da pesquisa: passos, técnicas e instrumentos de pesquisa 

 

 

Inicialmente, é preciso deixar claro que, como diz Thiollent (2008), deve haver 

flexibilidade no planejamento da pesquisa-ação. Consideramos isso porque ela ocorre em um 

território de vida pulsante, com processos contínuos de mudanças e de acontecimentos.  

Mesmo entendendo que se faz necessário planejar essa fase de campo da pesquisa-

ação, aceitando que ela pode ser modificada no percurso, entendemos que a descrição dos 

passos aqui percorridos podem contribuir com a realização de outras investigações que 

utilizem a pesquisa-ação como desenho de estudo.  

Assim, para uma melhor compreensão de todo o caminhar desta pesquisa, faremos 

uma exposição dos passos que foram dados, esclarecendo que não ocorreram, 

necessariamente, na ordem apresentada nem de forma linear e estanque, mas em contínuo 

processo de construção e articulação. 

1º Passo. Aproximação com o local de estudo, antes de iniciar a fase de 

campo. 

Essa aproximação inicial com o campo foi importante no sentido de se 

visualizarem possibilidades de formação do grupo de pesquisa-ação e de viabilidade desta.  

 A primeira visita ao local ocorreu no dia 01 de outubro de 2010, quando nós, do 

Núcleo Tramas-UFC, fomos convidados pela Comissão Pastoral da Terra do RN e Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Apodi a apresentar o resultado da pesquisa “Estudo 

epidemiológico da população da região do Baixo Jaguaribe exposta à contaminação ambiental 

em área de uso de agrotóxicos”. 

 Na ocasião, havia em torno de cinquenta pessoas, entre agricultores familiares, 

entidades, movimentos sociais, professores da rede pública da cidade. Após a apresentação, 

houve um debate no qual foi colocada a importância do conhecimento dos impactos do 

agronegócio para a saúde humana, porque eles tinham mais conhecimentos com relação às 

consequências ambientais e à questão da desapropriação das terras. Nesse primeiro contato 

em campo, percebemos o processo de resistência ao projeto de irrigação proposto pelo 

DNOCS, em curso em Apodi-RN. 

Desse encontro, surgiu a demanda de realização de um evento maior, que pudesse 

mobilizar todo o estado do RN sobre a questão do agronegócio. Por incompatibilidades de 

agendas, esse evento só veio a acontecer no dia 29 de março de 2011. Trata-se do “Seminário 

Impacto do Agronegócio/Agrotóxicos à saúde, ao trabalho e ao ambiente”, de âmbito 
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estadual, realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi 

(STTRA), a Comissão Pastoral da Terra do RN, o Grupo Verde de Agricultura Alternativa 

(GVAA) e a Articulação Semiárida (ASA) Potiguar, em parceria com o Núcleo TRAMAS-

UFC e o Grupo de Pesquisa Marcos Teóricos Metodológicos Reorientadores da Educação e 

do Trabalho em Saúde da Faculdade de Enfermagem - FAEN/UERN. 

Antes desse seminário, fomos a Apodi, no dia 16 de março de 2011, para discuti-

lo, como um dos pontos de pauta, no Fórum da Agricultura Familiar de Apodi-RN. Nesse dia, 

foram estabelecidas estratégias de organização, de divulgação e de participação dos 

moradores e agricultores familiares. Como uma das sugestões, surgiu a ideia de uma oficina 

de cartografia social na qual comunidades do território rural dos municípios de Apodi, 

Baraúna e Assu construíssem mapas sobre as formas de vida, trabalho, saúde e ambiente de 

cada território. 

Vale salientar que a cartografia social insere-se, a partir de 1990, no contexto 

mundial de iniciativas de mapeamentos participativos, com o intuito de incluir populações 

locais nos processos de elaboração de mapas. No Brasil, as experiências estão associadas 

tanto à afirmação de grupos subalternos com sua identidade e território como a conhecimentos 

sobre a gestão racional de recursos naturais, a formas de explicitação de conflitos 

socioterritoriais ou a formas de antecipação destes (ACSELRAD; COLI, 2008). A cartografia 

social 

 
é uma ferramenta poderosa, tanto para o controle, a organização e a criação de 
estratégias comunitárias quanto para  transmitir as visões locais ao exterior. O 
mapeamento pode ajudar a trazer coerência para o seio da comunidade e reafirmar 
o valor e a relevância do conhecimento tradicional (COLCHESTER 2002 apud 
ACSELRAD; COLI, 2008, p.19). 

 

Nesse sentido, a oficina de cartografia social em Apodi-RN  foi pensada como 

modo de as comunidades rurais reconhecerem o território onde vivem, firmarem sua 

identidade, compartilharem e mostrarem amplamente como vivem e trabalham. Ela ocorreu 

no dia 22 de março de 2011, na sede do STTRA e foi conduzida por quem, agora, está 

relatando esse momento. Tivemos a participação de 50 agricultores familiares camponeses de 

Apodi, Baraúna e Assu.  

Inicialmente, foi feita uma apresentação de experiências de cartografia social em 

outras comunidades e explicado como seria a construção dos mapas. Em seguida, dividimos 

os participantes em 5 grupos, de acordo com a proximidade das comunidades, sendo os 3 

primeiros de Apodi. Grupo 1: Água Fria, Trapiá II, Sítio Cipó, Bamburral e Baixa Fechada; 
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Grupo 2: Baixa Verde, Portal da Chapada, Sítio Boa Esperança, Sítio São Francisco e 

Milagre; Grupo 3: Aurora da Serra, Algodão, Agrovila Palmares e Letícia; o Grupo 4 eram as 

pessoas de Baraúna e o Grupo 5 as pessoas de Assu. Os mapas 4, 5, 6, 7 e 8 construídos nessa 

oficina foram apresentados na abertura do seminário do dia 29 de março de 2011. 

 
Mapa 4: Comunidades rurais de Apodi – Aurora da Serra, Algodão, Agrovila Palmares e 
Letícia –  construído na Oficina de Cartografia Social, em 22 de Março de 2011, na sede do 
STTR de Apodi-RN  
 

               
Fonte: Acervo da Pesquisa 
 
Mapa 5: Comunidades rurais de Apodi – Baixa Verde, Portal da Chapada, Sítio Boa 
Esperança, Sítio São Francisco e Milagre –  construído na Oficina de Cartografia Social, em 
22 de Março de 2011, na sede do STTR de Apodi-RN 
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Fonte: Acervo da Pesquisa 

  

Mapa 6: Comunidades rurais de Apodi – Região do Vale –  construído na Oficina de 
Cartografia Social, em 22 de Março de 2011, na sede do STTR de Apodi-RN 
 

             
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 
Mapa 7: Comunidades rurais de Baraúna  construído na Oficina de Cartografia Social, em 22 
de Março de 2011, na sede do STTR de Apodi-RN 
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Fonte: Acervo da Pesquisa 

 
Mapa 8: Comunidades rurais de Assu  construído na Oficina de Cartografia Social, em 22 de 
Março de 2011, na sede do STTR de Apodi-RN 
 

              
Fonte: Acervo da pesquisa               
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Durante a construção dos mapas, eram discutidos entre cada grupo as 

potencialidades das comunidades e as dificuldades. Ao término, foram realizadas a 

apresentação e a discussão de cada um. Destacaram as potencialidades de Apodi com a 

agricultura familiar de base agroecológica, como apicultura, manejo de caatinga, 

caprinovicultura, fabricação de queijo. Colocaram que algumas comunidades estão sendo 

afetadas por uma empresa do agronegócio instalada na região que utiliza bastantes 

agrotóxicos; disseram haver uso de agrotóxicos em plantações de arroz situadas na região do 

Vale, ao redor da Barragem Santa Cruz; mostraram-se ainda com receio da vinda do projeto 

de irrigação porque não querem a expansão do agronegócio na região. O grupo de Baraúna 

enfatizou a vida após sair de trabalhos em empresas do agronegócio e o grupo de Assu 

mostrou a contaminação ambiental e humana por agrotóxicos na região, a prática da 

pulverização aérea e depoimentos de pessoas sobre o trabalho e a vida no agronegócio. 

Foi uma experiência rica e que possibilitou dar visibilidade ao conhecimento dos 

camponeses sobre seu território e a troca de vivências em realidades específicas, mas que 

compartilham direta ou indiretamente problemas relacionados ao agronegócio. 

Ainda para a participação no seminário, entramos em contato com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Apodi, para solicitar liberação de trabalhadores do SUS para assistir 

ao evento. A secretária de saúde mostrou-se solícita e atendeu nosso pedido. Além disso, 

convidamos o CEREST regional de Mossoró, o Núcleo de Saúde do Trabalhador da II 

URSAP, docentes de Direito e Agronomia da UFERSA; docentes da UERN e vários 

movimentos sociais do estado do RN. 

No dia 29 de março de 2011, ocorreu o Seminário Impacto do 

Agronegócio/Agrotóxicos na sede do STTRA. Contou com um público em torno de 300 

pessoas de todo o RN, em sua maioria, camponeses e movimentos sociais. Teve a presença do 

Bispo; da Central Única dos Trabalhadores (CUT); da secretária de saúde, coordenadora do 

PSF, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e auxiliares de Enfermagem do município 

Apodi; a coordenadora do CEREST regional Mossoró e mais dois profissionais dessa 

instituição; representantes do NURSAT da II URSAP, da Vigilância Sanitária, Ambiental e 

Epidemiológica de Mossoró; da Rede Nacional dos Advogados Populares (RENAP) do RN; 

de docentes e alunos da UFERSA e professores da UERN. 

Após a mesa de abertura com presidente do STTRA, o Bispo, o representante da 

CUT e o presidente da ASA Potiguar, houve a apresentação pelas comunidades camponesas 

dos mapas que elas produziram na oficina anterior. Dando continuidade, ocorreu a 
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apresentação da palestrante Dra. Raquel Rigotto sobre o tema do seminário. Em seguida, foi 

aberto o debate.  

A repercussão desse evento foi positiva. Possibilitou pautar o 

agronegócio/agrotóxicos como um problema de Saúde Pública que requer articulação de 

vários atores. Foi notícia em alguns jornais da imprensa escrita e virtual do estado do RN. 

Esse evento possibilitou ainda o encontro entre universidade, SUS e movimentos sociais que 

serviram de base para identificar a viabilidade ou não de formação de um grupo de pesquisa-

ação. 

Achamos importante relatar esses acontecimentos para mostrar que houve uma 

aproximação com o campo de estudo para conhecê-lo e perceber se existiam condições de 

realizar a pesquisa. Nesse processo, identificamos que havia um contexto de resistência à 

implantação do projeto de irrigação do DNOCS em Apodi e que existiam pessoas da 

universidade, do SUS e dos movimentos sociais se aproximando desse processo em curso no 

município. Salientamos que os passos aqui descritos foram registrados pela pesquisadora em 

diário de campo. 

2º Passo. Pesquisa documental sobre o local do estudo. 

Realizamos também pesquisa documental visando à apropriação de informações 

relevantes e a conhecer o perfil de Apodi. Para tal, utilizamos bases de dados secundários em 

sites oficiais, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Portal do 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte (SESAP) e do DATASUS, entre outros. 

3º Passo. Aproximação com potenciais parceiros. 

Essa etapa também foi relevante para levantar as condições de viabilidade da 

pesquisa-ação, já que se constitui uma aproximação para ver quem tem interesse em participar 

do grupo de pesquisa. Os seminários e encontros citados no primeiro passo contribuíram para 

que visualizássemos possíveis parceiros e tivéssemos um primeiro contato sobre a 

possibilidade de realização da pesquisa com a Secretária Municipal de Saúde de Apodi, com o 

CEREST regional de Mossoró, com o NURSAT, com os movimentos sociais e com a 

UFERSA.  

A partir de então, fomos conversando informalmente com as possíveis instituições, 

falando sobre a pesquisa e solicitando um momento para que apresentássemos a proposta.  

Nessa ocasião, em conversa com trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde 

de Apodi, constatamos que as comunidades locais de estudo desta pesquisa pertenciam, quase 

todas, a uma única equipe de Saúde da Família. 
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4º Passo. Apresentação do projeto de pesquisa às instituições para encontrar 

pessoas que quisessem participar do grupo de pesquisa-ação. 

Depois de construído todo o projeto de pesquisa, com objeto de estudo, objetivos, 

referencial teórico, metodologia, cronograma e orçamento, e das primeiras aproximações com 

o campo, partimos para sua apresentação às instituições da universidade, do SUS e de 

movimentos sociais, de acordo com os critérios de seleção dos sujeitos da pesquisa: UERN, 

UFERSA, CEREST regional Mossoró, NURSAT, SUS de Apodi e movimentos sociais. 

Foi um momento importante também para ver com as instituições a Carta de 

Anuência solicitada pelo Comitê de Ética, pela qual tomaram conhecimento sobre o que é a 

pesquisa, os objetivos, metodologia e o que cabe a elas nesse processo, como: transferir as 

atividades dos trabalhadores, nos dias correspondentes ao cronograma do grupo de pesquisa, 

dos seus respectivos locais de trabalho para os seis encontros da pesquisa. Cientes desta, as 

instituições autorizam ou não a sua participação. 

Pela quantidade de atores envolvidos nesse estudo, essa etapa de contatos iniciais e 

de articulações foi um grande desafio. O primeiro foi pensar a melhor forma de fazer o 

convite às pessoas. Nessa perspectiva, optamos por realizar reuniões com cada instituição 

dessas, separadamente, apresentando a proposta da pesquisa, convidando as pessoas para 

encontrar aquelas que tivessem interesse em participar desta.  

Nas ocasiões, era contextualizada a importância dos três atores (universidade, SUS 

e movimentos sociais) para o estudo, além de se frisar que as pessoas que fossem participar da 

pesquisa deveriam se sentir implicadas com a problemática da investigação. Ainda, foi 

necessário obter nome, cargo/instituição, fone e email de todos os presentes para, 

posteriormente, quando finalizada essa etapa, avisar o dia do primeiro encontro do grupo de 

pesquisa. 

Essa fase compreendeu o período de 20 de maio de 2011 a 25 de julho do mesmo 

ano. Estava previsto para ela acontecer em um mês, mas, devido a alguns imprevistos nas 

agendas, durou dois meses e cinco dias. Inicialmente, foi feito o contato por telefone com as 

instituições para agendar dia, local e horário para a reunião de apresentação. 

A primeira apresentação foi na universidade ao Grupo de Estudo em Saúde 

Coletiva (GESC) da UERN, no dia 30 de maio de 2011, na Faculdade de Medicina. Lá 

estavam presentes duas professoras do curso de Medicina e treze alunos deste e de 

Enfermagem. Uma das docentes teve interesse em participar, mas disse que estava a depender 

do cronograma da pesquisa. Alguns alunos manifestaram interesse, mas estavam fora dos 

critérios de seleção dos sujeitos.  
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A segunda apresentação foi aos movimentos sociais no dia 31 de maio de 2011, na 

sede do STTR de Apodi, pela manhã. Estavam presentes oito pessoas representando o STTR 

de Apodi, a Comissão Pastoral da Terra de Mossoró, o Centro Feminista 8 de Março de 

Mossoró e a Cooperativa de Assessoria e Serviços Múltiplos ao Desenvolvimento Rural 

(COOPERVIDA). Ao contrário do primeiro momento, este foi bastante animador, pois a 

proposta da investigação foi muito bem acolhida pelas pessoas que manifestaram interesse em 

ter representantes de cada entidade dessa na pesquisa. 

No mesmo dia, 31 de maio de 2011, à tarde, fizemos a terceira apresentação: ao 

CEREST regional de Mossoró e ao NURSAT. Estavam presentes onze pessoas, entre 

enfermeira do trabalho, fonoaudióloga, técnico de Enfermagem do Trabalho, assistente social, 

técnico de Segurança do Trabalho e terapeuta ocupacional. O CEREST também acolheu bem 

a pesquisa e duas pessoas se disponibilizaram a participar. Perguntamos se a instituição teria 

como financiar a pesquisa e responderam que era inviável, por não ter entrado no 

planejamento anual, mas que iriam disponibilizar um carro para transportar as pessoas do 

CEREST de Mossoró a Apodi, nos dias dos encontros. Os dois representantes do NURSAT 

solicitaram que fizéssemos essa reunião na II URSAP, para ampliar a proposta a um maior 

número de pessoas dessa instituição.  

A quarta apresentação foi no dia 6 de junho de 2011 a professores e alunos do 

Núcleo Macambira de Agroecologia (NUMA) e do Grupo Verde de Agricultura Alternativa 

(GVAA), ambos do curso de Agronomia da UFERSA. Participaram desse momento 14 

pessoas, as quais falaram sobre a relevância dessa proposta de pesquisa, e um docente se 

dispôs a participar. 

A quinta apresentação estava marcada para o dia 7 de junho de 2011, na II 

URSAP, mas ela só veio a ocorrer no dia 13 de junho, à tarde. Estavam presentes quatro 

trabalhadores dessa instituição: um médico veterinário, um auditor da vigilância sanitária, 

uma psicóloga e a coordenadora da NURSAT. Houve dificuldades em realizar esse encontro, 

pois a primeira data foi desmarcada sem aviso prévio à pesquisadora. O NURSAT ficou 

interessado em participar da pesquisa. 

Entretanto é relevante frisar que nossa maior dificuldade foi com relação à direção 

da II URSAP, que compreendeu que a participação do NURSAT na pesquisa não era uma 

atividade de trabalho do núcleo, mas sim um favor pessoal dos trabalhadores dessa instituição 

à pesquisadora e que esta teria quer arcar com as despesas da liberação, como transporte e 

alimentação. Além de não fornecer diária e transporte para os trabalhadores do NURSAT, a 

direção não autorizou a participação deles e ficou, inclusive, de pedir autorização à 
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Coordenação da Saúde do Trabalhador do Estado do RN, fato que, até agora, temos 

desconhecimento da resposta. 

A sexta apresentação foi ao SUS de Apodi e estava agendada para o dia 10 de 

junho de 2011, às 8:30 da manhã, na sede do STTR. Esse momento foi acordado previamente 

com a Secretaria de Saúde de Apodi, para a qual enviamos ofício e convite e esta ficou de 

repassar para todos os profissionais do SUS: trabalhadores das Equipes de Saúde da Família, 

do hospital e do setor de vigilância do município. No entanto, nesse dia, ao chegarmos, 

deparamo-nos apenas com oito pessoas de uma mesma equipe de Saúde da Família da zona 

urbana. Não houve apresentação nesse dia e fomos marcar uma nova data. Diante de muita 

dificuldade de agenda, optamos por realizar a apresentação a apenas trabalhadores da 

vigilância à saúde, do hospital e de uma Equipe de Saúde da Família (já que seria apenas esta 

que faria parte da pesquisa, de acordo com os critérios de inclusão). Assim, esse momento só 

ocorreu no dia 25 de julho de 2011, no ponto de apoio da equipe de PSF. Estavam presentes 

dez pessoas: a coordenação do PSF do município, o enfermeiro da equipe, sete agentes 

comunitários de saúde (ACS) e um técnico de Enfermagem. Não houve presença de 

trabalhadores da vigilância à saúde de Apodi, embora tivessem dito que iriam participar da 

pesquisa e desse momento. Os presentes discutiram que seria importante que toda a equipe de 

Saúde da Família participasse da pesquisa.  

A sétima apresentação foi no dia 05 de julho de 2011 ao Grupo de Pesquisa 

Marcos Teóricos Metodológicos Reorientadores da Educação e do Trabalho em Saúde, da 

Faculdade de Enfermagem da UERN. Estavam presentes três professores, que salientaram a 

importância da pesquisa. 

Assim, realizamos ao todo sete reuniões de apresentação do projeto de pesquisa, a 

um total de 64 pessoas. É válido registrar que, nesse período, a UERN estava em greve, o que 

inviabilizou a apresentação a outros cursos, como havíamos pensado nos critérios de seleção 

dos sujeitos da pesquisa. Além disso, ressaltamos que tentamos agendar algumas vezes um 

encontro com professores do curso de Direito da UFERSA, mas não conseguimos. 

Essa fase de apresentações do projeto de pesquisa para as instituições foi crucial 

para a composição do grupo de pesquisa, pois, a partir dessas reuniões, as pessoas que 

manifestaram interesse em participar foram convidadas para o primeiro encontro do grupo de 

pesquisa. Foi também permeada por tensão e expectativa no sentido de se saber se iria 

realmente ser formado um grupo com atores da universidade, do SUS e dos movimentos 

sociais, já que, se não houvesse presença de um desses três, deveria ser revista toda a 

pesquisa. 
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5º Passo. Planejamento dos encontros do grupo de pesquisa. 

Embora tenhamos construído durante o projeto de pesquisa um planejamento da 

fase de campo, no qual definimos um total de seis encontros a serem realizados na sede do 

STTR de Apodi, em periodicidade a ser definida pelo grupo, nessa fase, retornamos a esse 

plano. Esse retorno foi importante para definirmos os objetivos de cada encontro, para 

construirmos os roteiros que seriam utilizados. 

Realizadas as articulações com possíveis participantes da pesquisa, elaboramos um 

plano de atividades (Apêndice 2) para os seis encontros do grupo da pesquisa e deixamos em 

aberto o planejamento para ser discutido e pactuado com o grupo, no primeiro encontro. 

Todos foram gravados em gravador, com registros de fotografias, e a pesquisadora contou 

com a importante presença de uma pessoa, um docente da área de Saúde Coletiva de curso de 

graduação em Enfermagem da UERN, também pesquisador do Grupo Marcos Teóricos 

Metodológicos Reorientadores da Educação e do Trabalho em Saúde, para ajudar a registrar e 

a facilitar o grupo. 

Questões, como financiamento para deslocamento das pessoas de Mossoró a 

Apodi, para a alimentação dos participantes e para a viabilidade da visita a Assu, 

constituíram-se um grande desafio a ser discutido com o grupo interessado, já que a pesquisa 

se deu com recursos próprios da pesquisadora.  

Nesse período, entramos em contato via email e telefone com todas as pessoas que 

manifestaram interesse em participar da pesquisa-ação e fizemos o convite para o primeiro 

encontro do grupo de pesquisa. 

6º Passo. Formação do grupo de pesquisa com apresentação dos participantes, 

exposição de motivos e expectativas e pactuação de cronograma, atividades e 

compromissos. 

Trata-se do primeiro encontro do grupo de pesquisa, que ocorreu no dia 09 de 

agosto de 2011, das 8:30 às 12h, na sede do STTR de Apodi. Nesse momento, o objetivo foi 

formar o grupo de pesquisa. Para tanto, foi importante realizar inicialmente uma apresentação 

das pessoas participantes, com exposição individual de nomes, instituições a que estavam 

vinculadas, o que faziam, quais os motivos para participar do grupo e a expectativa com 

relação à pesquisa. 

Estiveram presentes 14 pessoas: 5 de movimentos sociais, mais precisamente, 4 do 

STTR de Apodi e 1 da CPT; 1 da universidade, docente do curso de Agronomia da UFERSA; 

e 8 pessoas do SUS - 2 do NURSAT, 1 do CEREST, 1 enfermeiro da ESF, a coordenadora do 

PSF de Apodi e 3 ACS da ESF.  
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É importante salientar que essa composição do grupo sofreu mudanças no decorrer 

dos encontros: permaneceram como pessoas fixas no grupo de pesquisa 11 participantes - 3 

dos movimentos sociais (2 do STTR de Apodi e 1 da CPT), 1 da universidade, docente de 

Agronomia da UFERSA, e 8 do SUS - 6 ACS e 2 do CEREST. Esta foi a composição oficial 

do grupo de pesquisa. 

A pesquisadora mostrou mais uma vez o que era a pesquisa, quais seus objetivos e 

o que era o grupo da pesquisa. Em seguida, foram pactuados o plano de atividades; o 

cronograma, de acordo com o qual o grupo acordou reunir-se quinzenalmente, nas terças-

feiras, das 8:30 às 17h, na sede do STTR de Apodi; compromissos como a assiduidade dos 

participantes nos encontros, de maneira que eram permitidas até três faltas; e o registro, por 

cada participante, das atividades em diários de campo. Foi lido e explicado o TCLE e aqueles 

interessados em participar o assinaram. 

Um ponto delicado para a pesquisadora, conforme pontuado anteriormente, foi 

discutir com o grupo a questão do financiamento para deslocamento e alimentação. Desde já, 

sugerimos que pesquisas desse tipo tenham uma ajuda financeira para garantir sua viabilidade, 

já que, se isso ficar para o grupo, pode ser difícil conseguir concretizar a pesquisa. O 

CEREST e a CPT disponibilizaram, cada um, um carro para o transporte de Mossoró a Apodi 

em todos os encontros. Quanto à alimentação, o STTR de Apodi se dispôs a ajudar.  

A visita a Assu, que seria o segundo encontro, esteve condicionada à pactuação no 

grupo com relação a recursos. Nesse sentido, o grupo manifestou grande interesse em realizar 

essa atividade e, na discussão, sugeriu que seria melhor visitar Ipanguaçu, já que, nessa 

cidade, existe um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) com um curso de Agroecologia. O representante da universidade disse que 

tentaria viabilizar com a UFERSA um micro-ônibus para sair de Mossoró a Ipanguaçu, e isso 

foi crucial para a realização desse momento. A coordenação do PSF disse que solicitaria um 

carro para o deslocamento das pessoas do SUS de Apodi para Mossoró, bem como o retorno, 

o que não foi possível. Esse transporte foi custeado pela pesquisadora; e o sindicato 

providenciou também outro carro para o deslocamento dos movimentos sociais no percurso 

Apodi-Mossoró-Apodi.  

Nesse dia, também foi acordado que o terceiro encontro, com as comunidades 

rurais do local de estudo, seria em uma Igreja e que os movimentos sociais e a ESF dessa 

localidade fariam a mobilização, ou seja, o convite às pessoas. Decidimos que a reunião com 

as comunidades seria pela manhã e, à tarde, seria a visita ao Assentamento Milagres e à 

Agrovila Palmares. 
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7º Passo. Avaliação dos encontros realizados e planejamento dos próximos. 

É muito importante, após cada encontro, o pesquisador fazer uma avaliação da 

realização para perceber se os objetivos daquele momento foram atingidos, o que pode ser 

melhorado, quais os desafios etc. O intervalo de tempo entre um encontro e outro é 

interessante para possibilitar a transcrição do encontro passado, sua avaliação e o 

planejamento do próximo. 

8º Passo. Visita do grupo de pesquisa a outros locais, em contexto semelhante 

ou contrário ao do estudo, para compartilhar experiências. 

Para o segundo encontro, ocorrido no dia 23 de agosto de 2011, optamos por 

realizar uma visita ao município de Ipanguaçu, que tem um contexto contrário ao de Apodi, 

ou seja, é um local com presença de um perímetro irrigado do DNOCS e com forte expressão 

do agronegócio. O objetivo era que os participantes da pesquisa pudessem conhecer uma 

realidade com um modelo de desenvolvimento de incentivo ao agronegócio e comparar com o 

que existe em Apodi-RN. Além disso, ao grupo seria possível visualizar o que poderia vir de 

maneira semelhante para Apodi caso o Projeto de Irrigação Santa Cruz viesse a se instalar 

nesse município.  

Do grupo de pesquisa, participaram desse momento 8 pessoas: 3 dos movimentos 

sociais, 1 da universidade e 4 ACS do SUS. Não compareceram por algum motivo: o 

CEREST, o enfermeiro e a coordenação do PSF de Apodi. É importante registrar que, para 

essa atividade, outras pessoas, além do grupo, agregaram-se, como: outra pessoa da CPT de 

Mossoró, um morador da zona rural de Apodi, um estudante de mestrado em Solo da 

UFERSA e uma estudante da graduação de Agronomia. 

No dia desse encontro, fomos privilegiados com uma linda chuva no município de 

Apodi, mas que inviabilizou a vinda de duas ACS residentes no campo para o local de saída 

do transporte para Mossoró. Como o ônibus estava previsto para sair de Mossoró às 7:30, o 

pessoal de Apodi tinha que sair dessa cidade às 6:30 da manhã, para chegar a tempo. Houve 

atrasos nos dois transportes, para chegar a Mossoró: o táxi com o pessoal do SUS porque 

ficou esperando as ACS e a coordenadora do PSF, e o do sindicato porque quebrou na saída. 

Em decorrência disso, saímos de Mossoró em direção a Ipanguaçu às 8:30, paramos para o 

café da manhã e chegamos ao local de destino às 10h da manhã. 

Algumas articulações foram necessárias para esse momento e, para tanto, 

contamos com a ajuda da universidade e dos movimentos sociais, que entraram em contato 

com professores do IFRN de Ipanguaçu e com movimentos sociais atuantes nessa região. Para 
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essa visita, foi extremamente importante a presença de um professor do IFRN, conhecedor da 

região, que nos guiou por esse território. 

Foram construídos e distribuídos entre os participantes o planejamento do dia, bem 

como um roteiro norteador de estudos de territorialização em saúde com questões de trabalho 

e ambiente (Apêndice 3), a partir do qual o grupo deveria direcionar suas observações e 

anotações no diário. 

Pela manhã, visitamos as estradas de Ipanguaçu, rodeadas pelos bananais de 

fazendas do agronegócio, com explanação do professor-guia sobre o trabalho, o ambiente e a 

saúde desse território. Em seguida, paramos na comunidade rural Baldum, na qual tivemos 

oportunidade de conversar com o seu morador mais antigo, bastante impactada pelo 

agronegócio. Visitamos também, por fora, uma fazenda do agronegócio que continha em meio 

a seus bananais drenos (pequenos canais com cerca de 1m de profundidade) carregando 

resíduos líquidos com agrotóxicos para o rio Pataxó, que abastece comunidades rurais da 

região. 

À tarde, o grupo se reuniu com quatro professores do IFRN de Ipanguaçu, uma 

pessoa da CPT que atua em Ipanguaçu e três moradores de assentamentos desse município 

que trabalharam em empresas do agronegócio da fruticultura irrigada. Começamos esse 

momento com uma breve apresentação das pessoas, seguimos com depoimentos dos três ex-

trabalhadores do agronegócio da região sobre como eram seu trabalho e suas vidas, e como 

estavam agora, praticando a agroecologia nos assentamentos onde moram. 

Tentamos viabilizar a visita dos participantes a alguma empresa do agronegócio, 

mas não foi possível. Embora não tenhamos conseguido, sugerimos que outras pesquisas 

tentem realizá-la, pois isso potencializa o conhecimento das pessoas. 

Saímos de Ipanguaçu às 17h e chegamos a Mossoró às 18h. Nesse horário, os 

participantes do grupo que moravam em Apodi retornaram a sua cidade e chegaram às 19h em 

suas casas. 

9º Passo. Realização, pelo grupo de pesquisa, de estudos de territorialização 

em saúde envolvendo trabalho e ambiente, com visitas a locais da pesquisa e encontro 

com moradores de comunidades rurais envolvidas. 

O terceiro encontro ocorreu no dia 6 de setembro de 2011, na igreja de Soledade. 

O objetivo foi possibilitar ao grupo conhecer a realidade de vida, trabalho, ambiente e saúde 

das comunidades do estudo para ajudar a identificação das necessidades de saúde. Do grupo, 

estiveram presentes: 2 pessoas do CEREST, enfermeiro e 6 ACS da ESF de Soledade e 2 

pessoas dos movimentos sociais. 
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Munidos do plano do dia com o roteiro norteador da territorialização, envolvendo 

trabalho, ambiente e saúde (Apêndice 4), o grupo, pela manhã, reuniu-se com moradores das 

seguintes comunidades rurais de Apodi: Laje do Meio, Milagres, Imóvel, Baixa Verde IV, 

Agrovila Palmares e Imóvel Algodão. Além disso, compareceram médico da ESF, Centro 

Terra Viva e COOPERVIDA, o que totalizaram 25 pessoas.  

Na ocasião, as comunidades puderam falar sobre seu contexto de vida, trabalho, 

ambiente e saúde, acerca de suas necessidades de saúde, bem como das potencialidades e 

dificuldades que possuem. Questões de acesso aos serviços de saúde também foram destaques 

nas discussões. É relevante registrar que esse momento iniciou com a apresentação dos mapas 

construídos pelas comunidades na cartografia social realizada no dia 22 de março de 2011. 

À tarde, foram realizadas visitas aos assentamentos Milagres e PA Agrovila 

Palmares, nas quais conversamos com moradores e conhecemos quintais agroecológicos, 

granjas comunitárias. 

10º Passo. Realização de encontro do grupo de pesquisa para discussão dos 

estudos de territorialização e sistematização das informações. 

Esse quarto encontro do grupo de pesquisa ocorreu no dia 20 de setembro, pela 

manhã, na sede do STTR de Apodi. Contou com a participação de 9 pessoas do grupo: 2 do 

CEREST, 5 ACS e 2 de movimentos sociais. O enfermeiro da ESF compareceu, mas saiu 

logo no início do encontro, sem dar explicações. Desde então, não compareceu a mais 

nenhum encontro.  

A pesquisadora, enquanto moderadora do grupo, conduzia a discussão de acordo 

com o roteiro de territorialização utilizado em Ipanguaçu e Apodi, e os participantes falavam 

com base no que viram nas visitas, no que anotaram em diários de campo e fazendo 

comparações entre as duas realidades observadas. Objetivamos possibilitar ao grupo 

caracterizar as tessituras entre produção, trabalho, ambiente e saúde das comunidades rurais 

de Apodi contempladas nesta pesquisa.  

11º Passo. Oficina com o grupo de pesquisa para identificar as necessidades 

de saúde das comunidades rurais que fazem parte do estudo e realização de seminários 

temáticos. 

O quinto encontro ocorreu no dia 4 de outubro de 2011, com 10 participantes: 1 da 

universidade, 5 ACS de Apodi, 2 do CEREST e 2 dos movimentos sociais. Dando 

prosseguimento à sistematização das informações, foi realizada pela manhã, como técnica de 

pesquisa, uma oficina na qual o grupo discutia e elencava, registrando em papel madeira, as 

necessidades de saúde identificadas por eles nas comunidades rurais de Apodi. 
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À tarde, foram realizados seminários temáticos nos quais cada segmento expôs em 

cerca de 20 minutos o que vinha fazendo, em especial, com relação à Saúde do Trabalhador e 

Ambiental. Os  temas foram os seguintes:  

• O Programa Saúde da Família: o que é realizado x o que diz o SUS. Apresentado 

pelos ACS. 

• A Saúde do Trabalhador no SUS e a atuação do CEREST regional Mossoró. 

Apresentado pelo CEREST. 

• A Saúde Ambiental no SUS. Apresentado pela pesquisadora. 

• A atuação da universidade diante da Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental. 

Apresentado por representante da universidade. 

• A atuação dos movimentos sociais do campo. Apresentado pelos movimentos sociais. 

O intuito desses seminários foi proporcionar um momento mais teórico aos 

participantes, no qual eles tivessem acesso às normas, leis e teorias que poderiam subsidiar a 

construção do plano de ação. 

12º Passo. Construção coletiva do Plano de Ação. 

O sexto encontro teve a presença de 10 pessoas: 2 do CEREST, 4 ACS, 3 dos 

movimentos sociais e 1 da universidade. A partir de todo o percurso feito até aqui, o objetivo 

desse encontro foi que o grupo construísse um plano de ação em cima do contexto de 

trabalho, ambiente e saúde que ele caracterizou, das necessidades de saúde que ele identificou 

e dos seminários apresentados.  

Inicialmente, a pesquisadora realizou uma retrospectiva de todos os passos dados 

pela pesquisa até então e enfatizou que, de 64 pessoas para as quais foi apresentado o projeto 

de pesquisa, eram os participantes quem estavam ali, e isso tinha um significado importante. 

Em seguida, foi discutido o roteiro de construção do plano, para que o grupo começasse a 

construir. Esse momento de construção foi realizado, em princípio, em três grupos, formados 

espontaneamente pelos participantes: um dos movimentos, o segundo do CEREST e o 

terceiro com os ACS e a universidade.  

À tarde, foi discutido e fechado o plano de ação que o grupo construiu e foram 

pactuados compromissos para sua realização. A pesquisadora indagou sobre a possibilidade 

de outros encontros, mas os participantes disseram que, com o contato estabelecido no grupo, 

eles mesmos iriam se relacionar para o desenvolvimento das ações. 

Por último, foi realizado um momento para uma avaliação de todo o processo da 

pesquisa pelos participantes e se seguiu um roteiro com questões norteadoras (Apêndice 5).  
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Destacamos que, devido ao tempo do mestrado, essa dissertação tem como recorte 

da pesquisa o processo dos seis encontros, os quais vão até a construção do plano de ação. 

Entretanto a pesquisa continua, já que, por ser uma pesquisa-ação, requer a análise da 

implementação das ações. Esta parte ficará para uma etapa posterior ao limite temporal do 

mestrado. 

13º Passo. Apresentação e pactuação do plano de ação com outros 

atores/instituições. 

Para a implementação do plano de ação construído pelo grupo, são importantes 

articulações e pactuações com outros atores/instituições. Diante disso, é interessante um 

momento de apresentação do plano e de estabelecimento de compromissos entre todos os 

envolvidos. Essa etapa ainda não foi realizada nesta pesquisa. 

14º Passo. Implementação e avaliação das ações realizadas pelo grupo. 

Em decorrência do tempo para a conclusão desta dissertação, não temos aqui como 

analisar essa etapa de implementação do plano de ação. Isso será realizado em outro instante 

desta pesquisa. 

 

 

1.7 Análise das informações 

 

 

Utilizamos como material de análise as observações do diário de campo da 

pesquisadora; as transcrições dos seis encontros, dentro das quais temos:  entrevistas 

realizadas pelo grupo com moradores de Ipanguaçu, encontro de discussão com professores 

do curso de Agroecologia do IFRN dessa cidade, depoimentos de ex-trabalhadores do 

agronegócio de Ipanguaçu, encontro de discussão do grupo com moradores de comunidades 

rurais de Apodi, encontro do grupo de pesquisa para sistematização das informações seguindo 

o roteiro de estudo de territorialização em saúde usado nas visitas, oficina de identificação das 

necessidades de saúde, apresentações dos seminários temáticos, oficina de construção do 

plano de ação, avaliação do grupo de pesquisa. Todo esse material culminou em 180 páginas 

transcritas, impressas em espaçamento simples e encadernadas.  

Inicialmente, realizamos uma leitura flutuante de todas as informações, tentando 

destacar os principais assuntos evidenciados na pesquisa empírica. Com a segunda leitura, 

pudemos identificar quatro categorias analíticas, quais sejam: a constituição do grupo de 

pesquisa; as relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde em Apodi-RN; as necessidades 



105 
 

de saúde em comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN; a articulação entre universidade, 

SUS e movimentos sociais para abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde. 

A partir de então, fomos agrupando as falas de acordo com as categorias 

supracitadas e procuramos discutir o material empírico dialogando com o referencial teórico 

construído, tentando fazer um movimento de articulação das partes para o todo e do todo para 

as partes, identificando contradições, conflitos e mediações.  
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III PARTE  

  

 

1 Articulando Universidade, SUS e Movimentos Sociais para abordagem das relações 

entre produção-trabalho-ambiente-saúde, em território rural em conflito socioambiental 

 

 

Este capítulo corresponde à análise do material empírico da pesquisa e se encontra 

estruturado em quatro subcapítulos. O primeiro discute a constituição do grupo de pesquisa a 

partir de quatro subcategorias analíticas: encontros, motivações, ausências e permanências. 

 O segundo aborda as tessituras entre produção-trabalho-ambiente-saúde no 

território rural de Apodi-RN. É dividido com base em sete subcategorias analíticas:  vida e 

trabalho na perspectiva da agricultura familiar de base agroecológica; dificuldades em 

territórios rural da Chapada do Apodi-RN; vida e trabalho no agronegócio na Chapada do 

Apodi-RN; extração e produção da cal na Chapada do Apodi-RN e sua relação com o 

trabalho, o ambiente e a saúde; extração de mármore na Chapada do Apodi-RN e o impacto 

ambiental; conflito socioambiental e resistência na chapada do Apodi-RN e implicações do 

Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi para a produção, o trabalho, o ambiente e a saúde. 

O terceiro trata as necessidades de saúde em territórios rurais da Chapada do 

Apodi-RN, relacionadas ao trabalho e ao ambiente. Para tanto, estruturamos a discussão em 

torno das subcategorias analíticas: necessidade de revisão do modelo de desenvolvimento 

agrícola; necessidade de boas condições de vida; necessidade de mobilização social; 

necessidade de evitar agrotóxicos; necessidade de concretização do SUS; construção conjunta 

entre universidade, SUS e movimentos sociais de um plano de ação como resposta a essas 

necessidades de saúde. 

O quarto discute a articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais para 

abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde. Está dividido de acordo com as 

seguintes subcategorias analíticas: facilidades e dificuldades de atores da universidade, do 

SUS e dos movimentos sociais incorporarem a abordagem das relações produção-trabalho-

ambiente-saúde; limites e possibilidades da articulação entre universidade, SUS e movimentos 

sociais. 
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1.1 O grupo de pesquisa: encontros, motivações, ausências e permanências 

 

 

A própria constituição do grupo nos mostra alguns resultados. Apresentamos o 

projeto de pesquisa, e fizemos o convite para participar desta, a 64 pessoas da universidade, 

do SUS e dos movimentos sociais, conforme registramos aqui. Dessas, inicialmente, 17 

aceitaram, mas 12 participantes permaneceram no grupo.  

A partir disso, alguns questionamentos se fazem pertinentes: quem da 

universidade, do SUS e dos movimentos sociais aceitou participar do grupo de pesquisa? Qual 

o porquê das ausências e permanências nos encontros? O que motivou as pessoas a 

participarem da pesquisa? Ao refletir sobre esse processo, analisamos essas questões. 

Da universidade, quem aceitou participar da pesquisa foi um docente do curso de 

Agronomia da UFERSA que realiza atividades acadêmicas na linha da Agroecologia, 

exercendo uma contra-hegemonia nessa instituição de ensino superior, já que, nesta, a 

hegemonia é do agronegócio. 

 
A parte da Agroecologia, muitas vezes, dentro da própria universidade, na UFERSA, 
não se aborda muito, é mais na perspectiva do agronegócio, é preparar o agrônomo, o 
profissional para trabalhar no agronegócio. E, aí, o grande objetivo nosso é fazer com 
que esses professores das instituições, das universidades ou de outras venham 
estimular nas suas disciplinas a discussão da Agroecologia e venham trabalhar a 
pesquisa direcionada para a Agroecologia (UNIVERSIDADE).  

 

Embora tivéssemos apresentado a um grupo de pesquisa da Faculdade de 

Enfermagem e a um grupo de estudo da Faculdade de Medicina, ambos da UERN, na linha de 

Saúde Coletiva, não tivemos presença, na pesquisa, da universidade na área da Saúde. A 

greve da UERN pode ter sido um ponto que contribuiu para isso, pois não tivemos 

oportunidade de fazer o convite a outros atores dessa instituição e os que foram convidados 

também estavam nesse movimento grevista.  

Essa ausência da universidade na área da Saúde limitou um pouco uma análise 

mais profunda sobre a participação desse ator na abordagem das relações entre produção-

trabalho-ambiente-saúde na universidade, no SUS e nos movimentos sociais, mas não 

inviabilizou a pesquisa, pois, mesmo assim, esta oferece elementos para pensarmos a 

formação e a pesquisa em Saúde do Trabalhador e Ambiental nos cursos de graduação e pós-

graduação em Saúde, bem como a capacitação de trabalhadores do SUS. De certa maneira, 
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contribuiu também para a construção desses elementos o fato de a pesquisadora e a pessoa 

que ajudou a facilitar o grupo serem docentes da área da Saúde. 

Do SUS, inicialmente, aceitaram participar 1 enfermeiro da ESF, 1 coordenador do 

PSF do município e 6 ACS da ESF; 2 pessoas do CEREST regional de Mossoró e 2 do 

NURSAT. Entretanto, em meio aos encontros, algumas permanências e ausências merecem 

ser melhor discutidas. 

Os Núcleos de Saúde do Trabalhador (NURSAT) são unidades de serviço 

instaladas nas URSAP (Unidades Regionais de Saúde Pública), formados por profissionais de 

saúde de nível médio e superior, cuja missão é constituir-se em uma extensão técnica e 

operacional do CEREST estadual para o fortalecimento e consolidação da Política de Saúde 

do Trabalhador na região, contribuindo para a regionalização da Saúde do Trabalhador. No 

Rio Grande do Norte, existem 6 NURSAT, localizados nos municípios de São José do Mipibú 

(I NURSAT), Mossoró (II NURSAT), João Câmara (III NURSAT), Caicó (IV NURSAT), 

Santa Cruz (V NURSAT) e Pau dos Ferros (VI NURSAT). 

(http://www.cerest.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_cerest/nursat/gerados/nursat.as

p) 

O II NURSAT, situado em Mossoró, tem Apodi como um dos seus municípios de 

abrangência. Dois dos seus trabalhadores mostraram interesse em participar da pesquisa. Suas 

principais motivações estavam relacionadas à subnotificação de intoxicação exógena por 

agrotóxicos, como nos mostra a seguinte fala: 
 
a nossa grande preocupação é com relação a essas notificações que a gente não 
consegue identificar. Porque assim, notificação exógena por agrotóxicos é de 
notificação compulsória, é para ser notificada no SINAN [Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação] e a gente não consegue fazer essa relação entre 
trabalho. Inclusive, hoje, eu estou fazendo uma pesquisa no SINAN e a gente não 
consegue de jeito nenhum, não tem uma notificação por agrotóxicos relacionada ao 
trabalho nessa nossa pesquisa, até agora, na nossa região, por isso a gente se propôs 
a ser parceiro nesse trabalho, nessa pesquisa (NURSAT). 

 

É preciso registrar que a notificação é importante e necessária, mas a problemática 

em torno dos problemas de saúde do trabalhador e ambiental decorrentes de algum processo 

produtivo é ampla e requer, além da notificação, intervenções do SUS na assistência, 

promoção, prevenção, cura, reabilitação e vigilância à saúde. Assim, as ações do NURSAT, 

juntamente com o CEREST, devem preocupar-se também com essas questões. 

É relevante ressaltar que essa instituição do SUS, o NURSAT, ou melhor, 

trabalhadores desse núcleo, tiveram interesse em contribuir com a pesquisa, mas, consoante 

mencionado outrora, foram impedidos pela direção da II URSAP, que não entendeu essa 
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participação como um trabalho do núcleo, mas como um favor prestado por esses 

profissionais à pesquisadora. Continuando esse entendimento, a gestão não teria como 

disponibilizar diárias e transporte aos técnicos do NURSAT para participarem dos encontros 

no grupo.  

Sobre isso, chamou ainda atenção o fato de a direção da II URSAP dizer que 

levaria essa proposta da pesquisa à Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador. 

Refletindo acerca disso, mas sem possibilidade de afirmar o porquê dessa decisão, podemos 

levantar algumas hipóteses, como: falta de autonomia da gestão regional, ou centralização das 

decisões na gestão estadual, ou pouca articulação entre os gestores das esferas do SUS, ou 

falta de compreensão da gestão da URSAP sobre o papel do NURSAT, ou fragilidade de 

articulação da gestão do SUS com outros setores, no caso, a universidade. 

Por mais que os trabalhadores do SUS tenham vontade e disponibilidade para 

realizar atividades em parcerias com outros atores, na busca de atender os princípios do SUS, 

isso não é possível se a gestão também não compreender a importância desse processo.  

A gestão do SUS, nesse caso, funcionou como um fator impeditivo para que seus 

trabalhadores atuassem em coerência com a Saúde do Trabalhador no SUS, no sentido de 

realizar parcerias com outras instituições e atores na procura da promoção da saúde. Mais que 

isso, exerceu um papel centralizador e excludente ao não reconhecer a participação do 

NURSAT na pesquisa como uma atividade de trabalho desse núcleo. 

Outra ausência que merece destaque é com relação ao enfermeiro da ESF e à 

coordenação dos PSF de Apodi, que, também, é enfermeiro. O primeiro, embora tenha 

participado de três encontros, teve o seguinte percurso: mostrou-se entusiasmado no primeiro, 

não participou da visita a Ipanguaçu por problemas de saúde, esteve presente no terceiro 

encontro pela manhã, na reunião com comunidades rurais de Apodi, mas não participou das 

visitas à tarde e, no quarto encontro, que era de discussão e sistematização das informações, 

esteve em silêncio, passou apenas meia hora no encontro e saiu sem dar explicações. Desde 

então, não compareceu aos encontros e não disse o porquê da sua saída do grupo. Já a segunda 

esteve presente apenas no primeiro encontro de formação do grupo e não participou mais. 

Sobre essas ausências, alguns comentários do grupo de pesquisa podem ajudar a 

refletir: 
Quando começou aqui, estavam o nosso coordenador e a coordenadora dos PSF do 
município. Eu não sei o que aconteceu, porque, como é um movimento que a gente 
está falando muito do Projeto de Irrigação da Chapada do Apodi, o poder 
municipal, que é a favor do Projeto de Irrigação da Chapada do Apodi, então, eles 
são funcionários do município, eles não são como nós. Eles são apenas contratados. 
Então, eu acho que é por isso que eles não estão mais participando dos encontros. 
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Houve alguma coisa, porque o enfermeiro é super competente, ele não gosta de 
faltar os compromissos dele. Então, eu acho que foi alguma coisa que houve que 
ele não está mais podendo participar (ACS). 
 
Eu comentei isso. Quando o enfermeiro disse, com essas palavras ‘eu não tinha 
conhecimento, mas eu vou participar porque eu achei muito importante’. Eu disse: 
‘ele não vai até o final’. ‘por quê?’ ‘não é nem porque ele não queira, é porque ele 
vai ser obrigado a não participar’. Porque nós somos funcionários, nós podemos 
dizer que vamos participar. Agora eles, que são contratados por quatro anos, eles 
são de ano em ano que renovam o contrato, então, ele não vai fazer...porque, aqui, 
nós não estamos fazendo nada de mais, mas eles (poder municipal) acham que nós 
estamos botando as pessoas para ficar contra (o projeto de irrigação) (ACS). 

 

Percebemos que essas ausências foram sentidas pelo grupo, em especial, pelos 

ACS. Mas a fala destes nos mostra algumas respostas para a busca dos porquês. O que fica 

como pano de fundo é a precarização do trabalho na Estratégia Saúde da Família, na qual 

enfermeiros, médicos e odontólogos têm geralmente como vínculo um contrato temporário de 

trabalho, o que permeia o receio de perder o emprego. Isso lhes confere um status de 

subordinação direta à gestão municipal, o que proporciona uma falta de autonomia dos 

trabalhadores, principalmente, em atuar em questões como essa discutida na pesquisa, que 

dizem respeito à explicitação de consequências do projeto de irrigação do DNOCS para a 

saúde do trabalhador e ambiental. Uma atuação desses enfermeiros seria desocultar o que a 

gestão municipal pode querer esconder, já que apoia o Projeto de Irrigação Santa Cruz.  

Trata-se de um desafio da área da Saúde do Trabalhador e Ambiental no SUS, pois 

não se limita a esse caso de Apodi, mas retrata a seguinte questão: como trabalhadores do 

SUS, vítimas da precarização do trabalho com contratos temporários e sem autonomia, podem 

atuar na perspectiva da Saúde do Trabalhador e Ambiental indo contra a força de grandes 

empreendimentos do capital, se a gestão municipal de saúde, que é responsável pela saúde e 

pela manutenção (ou não) dos seus vínculos empregatícios, é a mesma gestão que incentiva a 

instalação e/ou permanência desses projetos? 

É a contradição do Estado expressa no SUS. O Estado, enquanto SUS, é 

responsável pela saúde e, ao mesmo tempo, como gestão municipal, é grande incentivador de 

processos produtivos que podem trazer consequências negativas para a saúde da população, 

concedendo terras, isentando impostos e fornecendo outros subsídios, como, no caso, o 

Estado, em nível federal, constrói um perímetro de irrigação para subsidiar o agronegócio.  

O fato de ter um vínculo permanente, ou seja, de o trabalhador da ESF ser 

concursado, é trazido pelos ACS como relevante para participar da problemática da Saúde do 

Trabalhador e Ambiental, pois, assim, tem-se uma maior autonomia, fruto da garantia de 
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permanência no emprego. Reforçamos que isso é importante, mas, por si só, não garante a 

participação dos trabalhadores do SUS nessas questões.  

Destacamos a permanência dos 6 ACS em todos os encontros da pesquisa como 

bastante importante no sentido de evidenciar a relevância desses profissionais para a Saúde do 

Trabalhador e Ambiental em nível de Atenção Primária à Saúde no SUS. As falas 

supracitadas mostram que isso é atribuído, entre outros fatores, à estabilidade no trabalho, por 

serem concursados e, portanto, terem autonomia para explicitar os pontos negativos, seja da 

gestão municipal de saúde, seja de processos produtivos.  

Outro elemento que contribui para a atuação dos ACS nas questões de trabalho e 

ambiente é se reconhecerem mais enquanto pessoas das comunidades, colocarem-se mais 

como moradores, sociedade civil, do que como Estado, como SUS. Todos residem em 

comunidades rurais, nas áreas que foram abordadas nesta pesquisa e, por isso, estão mais 

implicados com a problemática. Essa pode ser uma das explicações para serem esses 

profissionais que se colocam como os trabalhadores do SUS que estão preocupados com a 

saúde do trabalhador e ambiental.  

Acrescentamos ainda o fato de ACS de comunidades rurais possuírem 

conhecimentos e práticas em Agroecologia e incorporá-la ao seu trabalho educativo no SUS, 

vinculando-a à prevenção de doenças relacionadas aos agrotóxicos.  
 

Falar sobre esse projeto, sobre essa pesquisa é muito importante porque, tanto para 
os agentes de saúde como para os movimentos sociais, porque ser agente de saúde é 
um trabalho educativo, é um processo saúde-doença onde você vai se prevenir, para 
que as pessoas não venham a adoecer, então, quando você fala em Agroecologia, 
você já está fazendo uma prevenção para aquela família, a não utilizar agrotóxicos, 
tudo isso (ACS). 
 

O ACS visualiza que a Agroecologia está diretamente relacionada à saúde e ao 

trabalho educativo do ACS na perspectiva de prevenção de doenças. Entretanto salientamos 

que a Agroecologia pode ser entendida como mais do que a prevenção: como promoção da 

saúde, já que atua diretamente na determinação social do processo saúde-doença ao propor 

outro modelo de desenvolvimento para o rural.  

O CEREST regional de Mossoró também permaneceu na pesquisa, com dois 

representantes. O CEREST esteve presente nos encontros da pesquisa, com ausência na visita 

a Ipanguaçu, mas por justa causa, já que avisou com antecedência que estaria participando de 

um congresso na data.  

Registramos que a instituição, mesmo presente no último encontro, ausentou-se do 

momento de discussão do plano de ação e de avaliação do processo da pesquisa. É 
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questionável essa saída inesperada na ocasião em que seriam estabelecidos compromissos e 

pactuações para a implementação do plano de ação construído, além do que a data desse 

último encontro do grupo de pesquisa foi modificada a pedido do próprio CEREST, para 

poder viabilizar sua participação nesse momento. 

Dos movimentos sociais, permaneceram na pesquisa duas pessoas do STTR de 

Apodi, residentes na área rural desse município, e uma da CPT. A presença desses dois atores, 

CPT e STTR, pode ser atribuída ao fato de terem sido eles os primeiros a suscitar o debate 

sobre o que significa o projeto de irrigação do DNOCS para Apodi-RN. Suas palavras quanto 

à motivação e expectativas com a pesquisa foram estas: 

 
É exatamente pela militância nossa da CPT, do sindicato, em relação à questão dos 
agrotóxicos. A questão do avanço do agronegócio nessas regiões, no campo, que 
acompanham com o agronegócio várias questões, como o uso, a grande quantidade 
de agrotóxicos. E, preocupados com isso, com essa discussão nas comunidades 
rurais, a gente vem fazendo essa discussão de abolir das vidas das pessoas esse uso 
de agrotóxicos, a partir de uma nova compreensão de praticar uma agricultura 
agroecológica, sem a utilização do veneno. E essa pesquisa, esse debate caiu muito 
em cheio a esse nosso trabalho. Então, essa pesquisa está sendo muito em boa hora 
para a militância, para dar elementos para a caminhada nossa aqui (MOVIMENTO 
SOCIAL). 
 
Para a gente, que é agricultor, é um momento muito importante. A gente tem sido 
penalizado por essa ideologia pregada pelo agronegócio, pelos agrotóxicos. Então, 
é de suma importância uma pesquisa dessas para a gente trilhar caminhos e tirar 
propostas aí, para melhorar a saúde, principalmente, do homem do campo que tem 
um contato maior com esse material aí (MOVIMENTO SOCIAL). 
 
Essa pesquisa vai ser muito importante também para a gente não só identificar, 
mas, pelo menos, a população ficar ciente do que é o risco do agrotóxico na vida da 
gente (MOVIMENTO SOCIAL). 
 

O principal motivo da participação desses movimentos sociais é a militância para 

abolir o uso dos agrotóxicos. Isso se refere também à vinda do projeto de irrigação do 

DNOCS, que, atrelado ao incentivo do agronegócio em Apodi, promove o uso intensivo de 

agrotóxicos. Salientam também a importância de a pesquisa proporcionar a construção de 

planos de ações para melhorar a saúde do homem no campo. Destacamos que os movimentos 

sociais se sentiram à vontade em todo o processo da pesquisa, assim como os ACS. 

Com relação aos conhecimentos iniciais que os atores do grupo tinham sobre o 

contexto rural de Apodi, podemos resumir da forma, a seguir, explicitada. A universidade 

tinha uma aproximação com essa realidade por atuar em parceria com os movimentos da 

região. Do SUS, o CEREST, o NURSAT, enfermeiro e 4 ACS não tinham conhecimento do 

Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi e dos impactos que ele pode causar. Apenas 2 ACS 

tinham ciência. Os movimentos sociais mostraram ter uma visão ampla da problemática, mas 
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detinham pouco conhecimento com relação aos impactos do agronegócio/agrotóxicos para a 

saúde, seu foco estava mais nas desapropriações e no impacto ambiental. 

Podemos concluir que o grupo de pesquisa é formado por sujeitos da universidade 

e dos movimentos sociais que desempenham uma maior crítica em torno da civilização do 

capital, atuando em uma contra-hegemonia. Em outras palavras, que acreditam em um modelo 

de desenvolvimento para o território rural na perspectiva da Agroecologia. Com relação ao 

SUS, podemos dizer que os trabalhadores de Apodi que permaneceram foram os ACS, 

aqueles que se reconheceram enquanto comunidade, homem e mulher rurais. Já o CEREST 

permaneceu como referência em Saúde do Trabalhador que deveria contribuir com a pesquisa. 

Com essas características individuais e coletivas, com esses motivos e expectativas 

e com esse percurso de ausências e permanências, o grupo foi se encontrando, articulando-se 

com outros atores e instituições, compartilhando saberes, conhecendo territórios onde vivem 

comunidades rurais, discutindo, problematizando, caracterizando as relações produção, 

trabalho, ambiente e saúde em território rural de Apodi, identificando necessidades de saúde 

do trabalhador e ambiental, construindo respostas a estas, pactuando compromissos para 

implementação das ações. Enfim, foi descortinando uma realidade que, antes, não estava tão 

clara. Comecemos pela análise do que o grupo construiu sobre as relações produção-trabalho-

ambiente-saúde de comunidades rurais de Apodi-RN. 

 

 

1.2 As tessituras entre produção-trabalho-ambiente-saúde na Chapada do Apodi-RN 

 

 

Objetivamos nesse momento caracterizar e discutir as relações entre produção, 

trabalho, ambiente e saúde de comunidades rurais situadas na Chapada do Apodi-RN. 

Fazemos isso a partir do olhar da universidade, do SUS e dos movimentos sociais 

participantes do grupo de pesquisa, bem como da interpretação da pesquisadora sobre a leitura 

que esses atores fizeram sobre a realidade investigada. 

Primeiro, é preciso entender que o contexto de trabalho, ambiente e saúde do 

território rural de Apodi-RN, na atualidade, está intrinsecamente relacionado com a 

conjuntura econômica, política e social do nosso país e do mundo.  

No cenário de crise estrutural do capital, já discutido no referencial teórico, 

quando Lula, em 2003, assumiu a presidência da república, foi grande a esperança de uma 

mudança estrutural rumo a uma nova sociedade. Entretanto, nos primeiros anos do seu 
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mandato, diminuíram-se as esperanças (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). Seu governo 

configurou um quadro contraditório ao manter alguns elementos das políticas do governo 

anterior e rejeitar outros. Inicialmente, primaram os elementos de continuidade, mantendo-se 

um rígido ajuste fiscal, que possibilitou os superávits primários e a independência do Banco 

Central. Adotaram-se políticas sociais e política externa inovadoras e, simultaneamente, 

mantiveram-se tanto a política econômico-financeira como a política agrícola tradicional 

(SADER, 1010). 

Sader (2010) coloca que, com o governo Lula, o Brasil mudou para melhor, mas 

continuaram problemas herdados de outros governos e que, na visão do autor, colocam-se 

como questões fundamentais a serem resolvidas: a hegemonia do capital financeiro, o modelo 

agrícola de incentivo ao agronegócio e a ditadura da mídia privada com seu estilo oligárquico 

e ditatorial de forjar a opinião pública. 

Para nossa discussão, é interessante destacar que um dos grandes problemas para o 

Brasil, citado pelo autor, é o modelo agrícola brasileiro de incentivo ao agronegócio, que se 

manteve com o governo de Lula e se mantém com o de Dilma Roussef. Observamos aqui uma 

contradição do Estado, já que isso ocorre ao mesmo tempo em que há um aumento de 

recursos financeiros para o Programa Nacional de Incentivo à Agricultura Familiar 

(PRONAF). Porém o valor que o governo federal destina ao agronegócio é bastante superior 

ao PRONAF. Com isso, continuam penalizados os agricultores camponeses, vítimas da 

“violenta e cruel estrutura agrária brasileira, beneficiária da ausência de uma reforma agrária” 

(SADER, 2010, p.29). 

Com o neoliberalismo no Brasil, a partir da década de 1990, as atenções do Estado 

se voltam cada vez menos para os indivíduos/coletivos vulnerabilizados e cada vez mais para 

o crescimento econômico das nações a todo custo, o qual não reflete a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas.  

A redução de investimentos do Estado em políticas sociais, como educação, saúde, 

habitação, transporte e o aumento de seus investimentos no setor privado tem um impacto 

significativamente mais negativo nas populações camponesas. A sociedade brasileira tem uma 

histórica dívida com essas populações que vivem, geralmente, em precárias condições de 

vida, com acesso desigual às ações e serviços de saúde e sociais (BRASIL, 2008). 

Vazquez e Souza (2011, p. 21), em projeto realizado em 133 municípios 

brasileiros, distribuídos no Distrito Federal e em 18 estados brasileiros, envolvendo direta e 

indiretamente mais de 10 mil pessoas do campo e das florestas, constataram que, dentre 

alguns aspectos comuns nos territórios rurais estudados, destacam-se: 
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Contingentes populacionais que variam entre 700 e 50 mil habitantes; forte 
concentração fundiária; agropecuária como base da economia local; força de 
trabalho com pouca qualificação; baixa renda; crescente degradação ambiental; 
infraestrutura e redes de proteção sociais de serviços inexistentes ou precárias; 
gestão pública ineficiente, deixando a população excluída do acesso às políticas 
públicas. Tudo isso produzindo e reproduzindo o ciclo vicioso das desigualdades 
sociais. 
 

Entretanto é interessante considerar que, por mais que os camponeses vivam um 

contexto de vulnerabilidades decorrentes da civilização do capital, eles “a partir de práticas 

vivenciadas e compartilhadas constroem identidades, modos de vida próprios, lutas sociais 

coletivas [...], dando sustentação a seus projetos político-pedagógicos” (VAZQUEZ; SOUZA, 

2011). Portanto é preciso respeitar e valorizar as diversidades econômico/produtivas, 

políticas, sociais/organizativas, culturais e ambientais existentes. 

As comunidades rurais de Apodi-RN se inserem nesse contexto contraditório, pois, 

ao mesmo tempo em que enfrentam dificuldades em sua produção e reprodução social, como 

consequência do capitalismo no Brasil e no mundo, vivenciam  potencialidades em sua forma 

de vida e trabalho, numa perspectiva agroecológica. A contradição também se expressa nesse 

território ao ter o capitalismo, na figura do agronegócio, já se instalando e querendo se fixar 

expressivamente, por meio do Perímetro Irrigado Santa Cruz, ao mesmo tempo em que se 

fortalece a luta dos movimentos sociais contra esse modelo de desenvolvimento para o campo 

rural e em defesa da agricultura familiar de base agroecológica como modelo de 

desenvolvimento alternativo. 

A caracterização de produção-trabalho-ambiente-saúde no território rural de 

Apodi-RN é discutida aqui em suas interfaces com o cenário nacional e global, abordados 

acima sucintamente. Inicialmente, organizamos nossa análise com os principais processos de 

produção identificados no território rural da Chapada do Apodi-RN: agricultura familiar de 

base agroecológica; o agronegócio instalado na região; a extração e produção da cal; e 

extração de mármore, bem como as dificuldades enfrentadas por essas comunidades. Em 

seguida, discutimos o conflito socioambiental e a resistência na Chapada do Apodi-RN e as 

consequências  do Projeto de Irrigação Santa Cruz para a produção, o trabalho, o ambiente e a 

saúde. 
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1.2.1 Vida e trabalho na perspectiva da agricultura familiar de base agroecológica: 

potencialidades da Chapada do Apodi-RN 

 

 

É interessante considerar que o destaque para a produção da agricultura familiar 

agroecológica nas comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN é fruto de um processo 

histórico. Ou seja, nem sempre, foi assim; ocorreram mudanças econômicas, políticas, sociais 

e culturais no decorrer da história. Iniciamos então com a descrição do processo histórico da 

Chapada de Apodi-RN, contado pela CPT regional de Mossoró. 

Essa região era povoada por moradores de grandes fazendas, em outras palavras, 

era dominada pelo latifúndio. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, iniciou-se um 

processo de organização popular, dos movimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras 

rurais a partir de um trabalho da igreja, sobretudo, da igreja católica, das Comunidades 

Eclesiais de Base (CBS).  

Dentro desse cenário, começou um processo de formação de associações 

comunitárias no sentido de reivindicar água e trabalho na época das secas. Esse período é 

caracterizado por um trabalho de formação dessas associações comunitárias nas comunidades, 

pela intensificação das lutas dessas organizações e do movimento dos agricultores e 

agricultoras. Tudo isso culminou nos anos 1990, com a conquista do sindicato dos 

agricultores e agricultoras de Apodi-RN.  

Nos anos 1990 tem-se uma intensa luta pela reforma agrária em Apodi, 

principalmente, na região da chapada. É nessa época que o contexto da Chapada do Apodi-

RN começa a ter mudanças significativas: com a crise do algodão, os grandes latifundiários 

entraram em decadência e houve o estabelecimento de vários projetos de assentamentos.  

Hoje, a região tem assentamentos frutos da luta pela reforma agrária, 

assentamentos feitos pela desapropriação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) e outros assentamentos do Crédito Fundiário. Assim, de uma região 

predominantemente do latifúndio, passou a ser de pequenos agricultores e agricultoras 

familiares, seja em áreas de assentamentos ou comunidades. O ano de 1997 é apontado na 

pesquisa como muito importante, pois foi quando foram instalados os assentamentos rurais. A 

vida antes e depois dos assentamentos é comparada: 

 
Em 1997, surgiram os assentamentos. Antes do assentamento, a gente morava de 
morador em casa de dono de terra, trabalhava de meeiro. Ele mantinha a gente para 
trabalhar durante o inverno e, quando era no final do inverno, que ia fazer conta 
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para pagar aquilo que a gente pegou dele para trabalhar no inverno, muitas vezes, o 
que ficava não dava para pagar. A verdade é essa. E, hoje, de 1997 para cá, nos 
assentamentos, tudo que a gente produz é da gente. Não deve nada a ninguém. O 
que a gente faz é da gente, tem uma moradia que é da gente mesmo, água de boa 
qualidade, comida de boa qualidade sem veneno. E, antes, quando morava lá, eles 
davam veneno para a gente e a gente tinha que usar e, hoje, a gente tem tudo de 
bom. A gente tem direito de criar uma vaca para tirar o leite, cria um caprino, cria 
um ovino, tudo a gente tem. A gente tem verdura lá no muro que, quando é na 
safra, dá manga, goiaba, tudo a gente tem. Goiaba a gente tem quase direto, tem 
acerola, tem tudo e de boa qualidade, tudo orgânico, não é colocado nada de 
agrotóxicos (ACS). 
 
Nós sabemos que, hoje, não é tão bom os assentamentos, mas a vida que a gente 
tinha, que morava em terras de herdeiros, pagando meeiros, emprego de terceiro e, 
hoje, graças a Deus, a gente pode plantar o tanto que quer, dentro das condições 
que a gente tiver. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver muito. Por que, 
hoje, todo assentamento tem caprinos, ovinos, aves? Hoje, lá na região, tem milho, 
feijão e sorgo. Quando a gente pegou a terra, a gente teve muitas oficinas, muitos 
cursos de capacitação para a gente começar a pensar a trabalhar de outras formas e 
não trabalhar como os grandes proprietários. Começamos a plantar, aí, plantamos e, 
hoje, nós temos lá uma unidade de semente demonstrativa e vem gente de toda 
parte, de outros estados, visitar (ACS). 

 

A partir dessas mudanças, começou um trabalho, sobretudo, nos assentamentos, de 

organização e fortalecimento da produção da agricultura familiar com uma matriz 

agroecológica, com uma nova visão: uma nova compreensão do semiárido e um novo 

entendimento de desenvolvimento, rompendo com o modelo desenvolvimentista. Começou-se 

ainda, com base no trabalho da Articulação Semiárida (ASA) potiguar, a trabalhar políticas e 

práticas de convivência com o semiárido, como o manejo da caatinga, uma caprinocultura 

adequada, a apicultura e outros arranjos produtivos no sentido de criar uma nova relação, ou 

de voltar uma relação harmoniosa entre as famílias, os agricultores e as agricultoras e o meio 

ambiente, a terra, a floresta. 

Todo esse processo histórico de luta e organização de movimentos sociais fez com 

que a região de Apodi, principalmente, na chapada, seja hoje conhecida não só no estado do 

RN, mas em todo o Brasil, como um território agroecológico, de várias experiências exitosas 

na produção agroecológica.  

É a partir disso que podemos compreender por que a agricultura familiar de base 

agroecológica foi identificada como o principal processo produtivo da região investigada, 

com destaque para a apicultura e a caprinocultura, seguidas da ovinocultura, plantação de 

feijão, milho e sorgo, criação de bovinos, quintais produtivos, pomares e plantações de 

hortaliças. Segundo o IBGE (2010),  Apodi-RN é o 2º maior produtor de mel do país e o 

maior do estado do RN em caprinovicultura. 

 



118 
 

A principal atividade econômica não é só uma; são duas. Geralmente, é 
caprinocultura e apicultura. Essas duas são muitos presentes na vida dos agricultores 
lá da chapada. Elas predominam. Essas duas são fundamentais. Eles plantam também, 
mas, assim, quando chega o final da safra, essas duas são que mantêm a renda mais 
um pouco elevada do que o milho, do que o feijão. Milho, eles já produzem pensando 
em quê? Na ração para os animais em períodos secos, que é no verão, que a gente 
chama. E o feijão para a gente se alimentar. O pessoal da nossa região, só para o 
consumo, eles produzem feijão: não é para vender. Então, geralmente, a nossa região 
lá, a chapada mesmo é a apicultura e a caprinocultura. Claro que envolvem ovinos, 
bovinos também, mas, geralmente, é mais caprinos do que ovinos, mas tem muita 
gente que produz ovinos também (ACS). 
 
 

Percebemos que “é toda uma cadeia: o milho é para sustentar a caprinovinocultura, 

o sorgo para a criação de gado”, como disse Movimentos Sociais. Embora essas atividades 

não sejam lineares e uniformes em todas as comunidades e famílias camponesas abordadas 

nesta pesquisa, é possível constatar que “a potencialidade da chapada de Apodi é uma só, 

porque, quando o agricultor não tem caprinocultura, tem bovinocultura, tem ovinocultura, tem 

a apicultura” (ACS 2). 

Visualizamos a diversidade de trabalhos existentes dentro da produção da 

agricultura familiar e que essas atividades produtivas não são compatíveis com a utilização de 

agrotóxicos, em especial, a apicultura. Essa preocupação em não utilizar agrotóxicos em 

Apodi-RN já vem sendo trabalhada há algum tempo pelo STTR, CPT e algumas ONGs na 

região. “Apodi já tem essa discussão sobre Agroecologia não é só depois do projeto (de 

irrigação), mas vem de muito tempo, há muitos anos, isso já vem sendo debatido” (ACS). 

A apicultura possibilita uma renda significativa para o agricultor familiar. “Em 

Laje do Meio, agora, a produção de mel foram 800 latas vendidas a 75 reais, que dá 60.000 

reais por um período de quatro, cinco meses” (COMUNIDADE). “É uma atividade que você 

trabalha que vai ser remunerada e é, também, uma cultura que eles têm lá” (ACS). Sobre isso, 

o CEREST descreve: 
 
A apicultura é uma atividade que o agricultor não tem um custo muito alto para 
produzir. Ele tem o custo das caixas, mas, depois, as abelhas vão produzindo com o 
mel. Se elas tiverem numa região que tenha uma florada bastante diversificada, a 
produção só tende a crescer. Se tiver uma boa invernada, aí, depois que vai 
começando a florar, aí, o mel, ele também é de excelente qualidade. Por quê? 
Porque não tem a questão dos agrotóxicos nas proximidades. Então, assim, o 
processo, eles não precisam estar todo dia lá, fazendo o manejo dessas abelhas, de 
periódico; eles vão lá, fazem a limpeza, fazem a revisão, aumentam a caixa, tira, 
coloca, retira o mel, faz a colheita do mel, então, bota lá, novamente, então, é uma 
atividade lucrativa para os produtores. Ele não tem um custo elevado e, ao mesmo 
tempo, elas dão para eles um produto que tem um valor agregado nele. Então, para 
os produtores, é agregar valor aos seus produtos. Eles já têm a caprinocultura, já 
têm as hortaliças, têm o mel, então, quando eu junto tudo isso, aí, eu tenho um 
equilíbrio na receita do que entra na minha casa, do que eu posso, do que eu vou 
pagar as minhas contas e ainda vai sobrar dinheiro para eu fazer uma reforma na 
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minha casa, ou fazer uma coisa que eu necessito mesmo, para minhas atividades 
como agricultor. Então, assim, são culturas diversificadas onde eu agrego valor a 
isso tudo (CEREST). 

 

Ainda sobre a produtividade, os movimentos sociais falam da importância de se ter 

uma pesquisa que contabilize e explicite a produção de todas essas atividades: 
 
A gente fala muito de mel, mas, se pegar os caprinos que tem ali...Eu acho que 
devia ter uma pesquisa para documentar isso, eu não sei de que forma. A gente já 
tentou fazer isso, mas, na verdade, é muita coisa para fazer. Mas, se você for contar 
quantos caprinos existem, quantos sacos de milho você tirou, quantos sacos de 
feijão, quantos... Eu acho que é uma coisa muito grande e exige toda uma vida e 
vida digna, totalmente diferente dos grandes projetos, totalmente diferente do que a 
gente viu em Ipanguaçu (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

Embora se fale em agregar valor aos produtos, ou seja, valor de troca, e isso é 

compreensível porque é a lógica da civilização do capital em que vivemos, podemos dizer que 

o agricultor familiar camponês, nessas atividades, não tem um trabalho alienado ou 

estranhado, mas um trabalho no sentido ontológico de Marx (1987), no qual o homem 

modifica a natureza para imprimir-lhe uma forma útil e, nesse processo, modifica a si mesmo. 

É um trabalho dotado de sentido, de realização, de relação harmônica com a natureza.  

 
Se você for comparar a vida do pessoal que trabalha com mel, com caprinos, com a 
questão da agricultura familiar, não tem nem comparação. Para mim, é o seguinte: é 
o que eu faço, eu me sinto bem é quando eu estou na horta, quando eu estou no 
cercado... Totalmente diferente de quando eu estou numa empresa. Eu me sinto 
com vida também, até porque a gente está construindo vida para as plantas e para a 
questão do meio ambiente. Nas empresas, nas firmas, é totalmente desigual, a gente 
não tem nem comparação, porque é desumano até, é desrespeitador. E a gente, no 
cercado, com uma vaca, com um bode, para mim, é uma coisa que, só assim, você 
vivendo, você sabe. Até porque você não vai sair ao meio dia, você não faz isso 
toda hora, você vai cedinho e isso é muito legal (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 
Você, no projeto, sai cedinho para o cercado, vai para o curral, tira leite, bota os 
bichos para o cercado. Sai para o serviço 7:30, 8h e, de 10:30, vem para casa. Aí, 
fica em casa até 2h, 2:30 da tarde, aí, vai para o cercado, para a horta, dá uma 
olhada, olha as plantas, ajeita alguma coisa e traz os animais para o curral (ACS). 
 
O agricultor familiar é autônomo. Porque todo agricultor tem apicultura, 
caprinocultura, às vezes, tem uma horta no quintal, tem outras atividades que, às 
vezes, são distribuídas no ano todo. São atividades como apicultura, você tem um 
período, o sequeiro, você tem outro período, não lhe escraviza porque você divide o 
seu tempo entre as atividades (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

As falas acima evidenciam as características do trabalho na produção da 

agricultura familiar na perspectiva agroecológica: os trabalhadores se satisfazem no trabalho; 

o ritmo, o tempo e o controle do processo de trabalho são determinados pelo próprio 

trabalhador; há diversificação e criatividade nesse trabalho, em detrimento da monotonia de 
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um trabalho repetitivo, ritmizado e sob o controle dos tempos e movimentos, no estilo 

taylorista-fordista, presente em empresas do agronegócio.  

É interessante ressaltar a valorização que o agricultor familiar dá ao tempo que o 

homem passa trabalhando, pois, no seu trabalho, assim como no trabalho concreto (MARX, 

1987), o trabalhador é quem determina seu tempo de trabalho, e não o capitalista.  

Esse tipo de trabalho é visto, na hegemonia da civilização do capital moderna, 

como atrasado. Sobre isso, Santos (2010a), discutindo a sociologia das ausências, que tem 

como objetivo revelar e creditar a diversidade e a multiplicidade das práticas sociais, em 

contraposição à credibilidade exclusiva das práticas hegemônicas, traz, entre os cinco modos 

de produção de não existência, a “monocultura do tempo linear”, ou seja, o pensamento de 

que a história tem sentido e direção únicos e conhecidos através das ideias de progresso, 

revolução, modernização, desenvolvimento, globalização. Essa lógica produz não-existência, 

declarando atrasado tudo o que não acompanha o que é considerado avançado. Para contrapor 

isso, o autor propõe a ecologia das temporalidades com a ideia de que o tempo linear é uma 

entre muitas concepções de tempo. As sociedades são constituídas por diferentes tempos e 

temporalidades, e diferentes culturas geram diferentes regras temporais.  

É com base nessa ecologia das temporalidades que entendemos a importância de 

revelar e de dar credibilidade a essa forma de vida e trabalho de comunidades camponesas de 

Apodi-RN, que é ocultada na civilização do capital, sob a noção de atraso. É preciso respeitar 

as temporalidades. 

Esse trabalho concreto da agricultura familiar é possível porque o trabalhador 

possui os meios de produção, os objetos e instrumentos de trabalho e domina todo o seu 

processo de trabalho, como vimos anteriormente, nas falas. O trabalhador, aqui, é dono da 

terra, um dos seus objetos e instrumentos de trabalho. A terra, segundo Marx (1987, p.203), 

“é o objeto universal do trabalho humano [...] é também seu arsenal primitivo de meios de 

trabalho”. O trabalhador se reconhece no produto final desse trabalho, como podemos ver: 

“hoje, nós temos uma vida boa porque nós temos uma alimentação saudável que nós 

produzimos” (ACS 1). 

Outro ponto destacado nessa perspectiva foi a autonomia do trabalhador, a qual 

não existe no trabalho no agronegócio, como compara um agricultor familiar camponês: 

 
O trabalho do agricultor familiar é um trabalho autônomo, você tem autonomia. Se 
você tiver doente, você não vai e ninguém vai chegar lá na sua casa, dizendo que 
você tem que ir. Eu já trabalhei em tudo quanto foi firma, desde os 10 anos de 
idade. Trabalhei para outras pessoas, você tinha que estar ali, mas, quando você 
trabalha para você, você vai de 8 horas, vai de 7h, vai de 5h da manhã, vai de 4h. 
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Eu acho que a importância de você trabalhar dentro da agricultura familiar para 
você essa é a grande vantagem. Mesmo que essa renda seja um salário mínimo, mas 
é melhor do que você trabalhar 60 horas (COMUNIDADE). 

 

Isso mostra que, mesmo na civilização do capital e vivendo sob seus impactos, 

existem processos produtivos alternativos, como os da ótica agroecológica, nos quais o 

agricultor trabalha para garantir suas necessidades básicas e comercializa o excedente. 
 
Na agricultura, nós observamos também que é mais agricultura familiar mesmo, 
agroecológica, onde eles priorizam a utilização de culturas, de restos de culturas e 
fazem a compostagem para utilizar nessas plantações de hortaliças que eles têm. 
Também tem a criação de galinhas e ovinocaprinocultura, que eles têm esse tipo de 
trabalho para fazer a sua comercialização. É para sua subsistência e também para 
fazer a comercialização desses produtos que a gente considera bastante importante 
para a agricultura familiar (CEREST). 
 

Sobre essas alternativas ao capitalismo, Santos (2010a) coloca também, como uma 

das cinco formas sociais de não existência, a “monocultura dos critérios de produtividade 

capitalista”, que é a lógica produtivista. A não existência é produzida sob a forma do 

improdutivo. Para contrapor essa monocultura hegemônica, o autor propõe a “ecologia das 

produtividades”, que consiste na recuperação e valorização dos sistemas alternativos de 

produção, das organizações econômicas populares, das cooperativas operárias, das empresas 

autogeridas, da economia solidária, entre outros sistemas que o capitalismo ocultou, ou 

descredibilizou. Assim, é necessário dar visibilidade às atividades agroecológicas 

desenvolvidas em Apodi-RN como alternativa à lógica produtivista. 

Essa forma de trabalho e vida da agricultura familiar camponesa de Apodi-RN tem 

suas peculiaridades, com seus valores, costumes e culturas distintos da civilização do capital. 

A satisfação em realizar um trabalho que alimenta a população em geral, seja do campo ou da 

cidade; o costume de acordar cedo; o vínculo do homem com a natureza e com os animais; a 

preocupação com as gerações futuras; a preservação da cultura de pais para filhos; as 

atividades de lazer, como sentar à calçada, jogar futebol, ir à igreja, conversar com os 

vizinhos; a tranquilidade; o vínculo e a amizade entre as pessoas são ressaltados pelas 

comunidades e pelo grupo de pesquisa como potencialidades dessa forma de viver e trabalhar 

e se caracterizam como protetores da saúde individual/coletiva nesse território. 
 
Porque você imaginar que nós vamos produzir, um agricultor para alimentar cento e 
tantas pessoas na cidade, isso é uma satisfação muito grande e as pessoas não 
valorizam isso (ACS). 
 
Nós sobrevivemos da nossa maneira que a gente foi criado por nossos pais e 
queremos deixar nossos filhos, nossos netos da mesma maneira. Isso é que é 
importante, isso é que é importante! (COMUNIDADE). 
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O homem do campo, o trabalhador rural tem o costume de acordar cedo porque é 
costume, mas não é para fazer comer para levar para o roçado; é para comer o 
alimento saudável que ele produziu no campo (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Ao ter essa forma de inserção na produção, o agricultor familiar e sua família têm 

uma maneira de produzir e consumir específica e que guarda uma relação de determinação 

sobre seu processo saúde-doença. Nesse sentido e a partir das características acima, a relação 

entre trabalho e saúde é visualizada de maneira positiva: 

 
A qualidade de vida, também, entra a questão, assim, de lazer. E a gente tira um 
tempinho para jogar futebol, praticando esporte, que é saúde. À noite, tem o culto, 
tem a novena, senta na calçada, conversa com os vizinhos e isso é qualidade de 
vida, é uma coisa que não tem preço. A gente, sempre, diz que isso é uma coisa 
muito gratificante, você se sente bem, sente coisas que a gente fica feliz no campo 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

Entretanto percebemos alguns agravos à saúde inerentes ao processo de trabalho 

da apicultura:  
 
Com relação ao trabalho com apicultura, é um trabalho muito pesado e, muitas 
vezes, as pessoas acham que nem é, mas as pessoas se queixam de dor na coluna 
porque pegou peso. E o dos caprinos, eu não vejo problemas para a saúde porque 
eles cuidam dos animais (ACS 1). 

 
Não podemos nos esquecer de que, embora sejam diferentes das existentes nas 

empresas do agronegócio e com menor impacto, há cargas de trabalho correspondentes ao 

processo de trabalho do agricultor familiar, como exposição solar intensa, acidentes de 

trabalho com materiais cortantes e com animais peçonhentos, como nos diz a comunidade: 

“tem esses acidentes, a gente está correndo sempre riscos, trabalhando com ferros e outras 

coisas”. Como, até agora, estamos discutindo as atividades na perspectiva agroecológica, não 

entram no caso os problemas de saúde relacionados com exposição aos agrotóxicos. 

Percebemos, ainda, na pesquisa que os agricultores e as famílias que se inserem na 

produção da agricultura familiar de base agroecológica são mais organizados politicamente, 

no sentido de participar de reuniões das associações das comunidades, do fórum das 

associações, entre outras instâncias e momentos de mobilização social, bem como de 

reivindicar seus direitos. Isso pode ser atribuído ao próprio processo histórico de luta e 

conquistas dessas comunidades. 

No que tange a relação trabalho e ambiente nessas atividades produtivas, 

constatamos que ocorre de modo a preservar o meio ambiente e isso é muito valorizado pelos 

agricultores familiares:  
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A apicultura não tem nenhum problema para o meio ambiente, porque tem que 
preservar o meio ambiente para produção de mel e, também, o alimento dos 
animais. É tanto que, geralmente, foi um negócio lá para ver quem produz o mel 
orgânico no assentamento de Laje do Meio. Então, diagnosticaram mel orgânico, 
que mel orgânico a abelha, até quinhentos metros para buscar o néctar das flores, 
ela tem como pegar veneno se tiver a 500m de distância. Então, o assentamento lá, 
e a maioria dos que produzem mel, geralmente, quase todos os assentamentos, eles 
não produzem mais com agrotóxicos, então, ele não está interferindo no meio 
ambiente; ele está preservando o meio ambiente, tanto para os caprinos, porque é 
uma cadeia: para ter mel, tem que ter o meio ambiente saudável e, também, os 
animais serem saudáveis, têm que estar lá se alimentando. Então, o meio ambiente, 
quando são essas duas atividades, ele não sofre muito problema (ACS). 

 
 “Terra, quem vende, perde; ganha aquele que compra. Até porque terra não é para 

ser vendida, eu tenho essa visão, porque a terra foi Deus que criou” (ACS). O vínculo entre o 

homem/mulher e a natureza é muito presente. Nessa relação, a natureza não é vista na ótica 

utilitária mercantilista do capitalismo, não há uma separação entre homem e natureza; ao 

contrário: 
 
‘O homem vive da natureza’ significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem 
de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do 
homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a 
natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza 
(MARX, 2010, p. 84). 

 

Tonet (2005, p.64) reforça que se apropriar da natureza no sentido ontológico de 

Marx significa uma humanização da natureza e uma naturalização do homem, ou seja, um 

“intercâmbio em que a natureza é transformada no corpo inorgânico do homem, o que, para 

que predominem os aspectos positivos, só pode ser feito se houver uma harmonia entre 

homem e natureza”. 

A prática do manejo da caatinga e a utilização da semente crioula são apontadas 

como atividades para a preservação do meio ambiente. Na primeira, existe a procura por 

“plantas que tenham florada durante o ano todo, para que a abelha possa estar produzindo o 

ano todo” (ACS). 

 
Importante demais esse manejo da caatinga quando se fala de meio ambiente ali, na 
chapada, porque, aí, está um dos principais projetos que dizem respeito ao meio 
ambiente, quer dizer, espécies que têm extintas lá em outras regiões, vocês pegam 
daqui e levam lá, e da outra região, traz e recupera aqui na nossa região também. 
Então, o sistema de manejo da caatinga, eu acho ele sensacional e, assim, torço muito 
para que ele funcione muito bem, porque a caatinga, que está tão degradada, seja 
recuperada, porque é a mata principal dali, daquela região. Eu vejo também aquela 
questão de hortas e pomares que tem em algumas áreas de assentamento: respeitam 
também o meio ambiente e eles produzem de forma agroecológica as hortaliças lá. 
Então, assim, voltando aqui ao manejo da caatinga, destaca alguns agricultores que 
cultivam a semente crioula, que é importante também. Hoje, dentro do sistema do 
manejo da caatinga, e temos também agriculturas que se destacam por essa produção 
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da semente crioula. Então, também, é um destaque das sementes crioulas 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
A questão de resgatar as sementes crioulas, conhecidas também como sementes 

nativas, é “porque vem há muitos tempos atrás dos avós da gente, dos tataravós” (ACS) e por 

não precisar de agrotóxicos. Mas parece que isso não é fortalecido pelo Estado, que incentiva 

o uso de sementes transgênicas e, sobre isso, os movimentos sociais comentam: 

 
A gente acabou perdendo a identidade porque o governo veio e mandou as sementes 
transgênicas aí. Foi um erro nós termos aceitado essas sementes e, hoje, a gente vê 
que é preciso resgatar as sementes crioulas porque ela não precisa dos agrotóxicos. O 
governo dá essas sementes transgênicas que já vêm com a necessidade de usar os 
agrotóxicos (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Naquele encontro que teve aqui no ano passado, a gente trouxe aqueles testes para 
saber se a semente era transgênica: 25 variedades e nenhuma semente deu 
transgênica. Isso foi uma coisa muito boa. Quer dizer, de 25 variedades de milho 
diferente, e nenhum era transgênica, isso, para nós, é muito forte, e isso, para nós, 
também é um resgate, quer dizer, você não perdeu a tradição (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 

 
 

Em síntese, essa forma de viver e trabalhar explicita as potencialidades da 

Chapada do Apodi-RN, embora também enfrente dificuldades, como será discutido logo 

abaixo, e se caracteriza como uma proteção à saúde dos trabalhadores, do ambiente e das 

comunidades em geral: 

 
Os agricultores não querem outra vida para eles, não querem outras casas, não 
querem morar em outro lugar, querem morar ali, são satisfeitos, é uma vida 
tranquila, que eles dormem cedo, acordam cedo, não é estressante, trabalham para 
eles mesmos, têm autonomia, a questão das relações de amizade entre as pessoas 
das comunidades é bem diferente do que a gente encontra nas cidades. Todo mundo 
se conhece, todo mundo conversa, tem um sentimento pela outra pessoa, quando 
alguém está com algum problema, é como se fosse todo mundo da mesma família 
(CEREST). 
 

Contudo a história também aponta que esse modo de viver e trabalhar está 

ameaçado pelo Projeto de Irrigação Santa Cruz. 

 
Em Milagres, com a história do saneamento, a saúde melhorou muito, até a 
convivência melhorou. Agora, a gente está muito preocupado com isso que vai vir 
ameaçando a vida da gente (projeto de irrigação) (COMUNIDADE).  
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1.2.2 Dificuldades em territórios rurais da Chapada do Apodi-RN 

 

 

Não podemos ter uma visão romântica do território rural, pensando que existem 

apenas pontos positivos. A agricultura familiar de base agroecológica, por ser um modo de 

vida e trabalho que se contrapõe à civilização do capital e, ao mesmo tempo, vive dentro dela, 

enfrenta obstáculos para se firmar. O Estado, que incentiva o agronegócio e, geralmente, 

omite-se em políticas públicas para o rural na perspectiva agroecológica, pode se configurar 

como um desses empecilhos.  

De acordo com Santos (2010a), a viabilidade dessas concepções e práticas 

alternativas de produção e produtividade depende da sua capacidade de sobreviver no 

contexto do domínio global do capitalismo. Os desafios enfrentados por essas populações 

camponesas são muitos, principalmente, no que diz respeito a políticas públicas sociais e 

econômicas voltadas para suas necessidades.  

Vale destacar que as dificuldades identificadas na pesquisa são comuns a todos os 

modos de vida e trabalho existentes no território rural da Chapada do Apodi-RN, mas muitas 

correspondem sobretudo à agricultura familiar de base agroecológica, como a burocracia de 

acesso ao crédito, comercialização dos produtos dos agricultores e falta de capacitação para os 

agricultores familiares usarem seus instrumentos de trabalho e Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPI). Entre as demais dificuldades, comuns a todos, destacamos: acesso aos 

serviços de saúde; estradas ruins; transporte e moradias inadequados; falta de saneamento 

básico; dificuldade de acesso à água; educação. Elas são bem explicitadas na fala da ACS, por 

isso, embora longa, achamos pertinente registrá-la na íntegra:  

 
A burocracia no acesso ao crédito porque, para o agricultor, é muito difícil. E a 
comercialização dos produtos dos agricultores é muito difícil. Muitas vezes, a gente 
planta, mesmo de sequeiro, você planta à vontade feijão, milho, e você planta sem 
saber quando é que você vai vender, a que preço você vai vender, a quem você vai 
vender, então, eu acho, assim, que uma das maiores dificuldades que os agricultores 
enfrentam é a comercialização dos produtos. São estradas também, porque, sem 
estradas, a gente também não comercializa nada. Até mesmo no caso de problemas 
de saúde, se você adoecer, pode ir até a óbito. Eu estou dizendo porque a gente 
sente na pele, lá na nossa comunidade. Moradias inadequadas, porque nós, como 
profissionais da área de Saúde, nós fazemos um levantamento anual e, infelizmente, 
ainda tem muita gente morando em casa de taipa e a casa de taipa, ela causa muitos 
danos à saúde, tanto na respiração como a doença de Chagas e outros tipos de 
doenças. E, também, tem muitas casas de alvenaria que foram construídas de forma 
inadequada e que não é rebocada, que é o caso das casas de crédito fundiário. Não 
são nenhuma rebocadas; as que são rebocadas foi tirado dinheiro do bolso dos 
agricultores para rebocar. A falta de saneamento básico, porque o nome já diz, 
saneamento básico, e nem o básico a gente tem. Para vocês terem uma ideia, a água 
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que utilizamos para beber, ela não tem tratamento nenhum. E, hoje, é um dos 
maiores problemas que a gente tem lá são as verminoses. E são causadas pelo quê? 
Pela água que a gente toma sem tratamento. Então, pessoas que ainda defecam em 
céu aberto, porque não têm sanitário na casa, não têm banheiro. Isso daí é uma 
realidade que quem é agente comunitário de saúde sabe. Não tem coletora de lixo, o 
lixo é jogado a céu aberto. A gente recomenda que enterre, ou que queime. Sim, 
educação também é uma das dificuldades que a Chapada do Apodi enfrenta. Os 
estudantes vêm lá do assentamento Imóvel Algodão, em cima de um pau de arara, 
para estudar em Soledade, porque tinha uma escola lá vizinho e o Governo do 
Estado fechou. Fechou e eu não sei qual o motivo. Já não tinha como os alunos 
irem até lá, iam a pé, iam de bicicleta e, hoje, quando não é aqui, tem que ir para 
Apodi, num pau de arara, porque é inadequado um carro a bujão, mas, infelizmente, 
a gente não pode fazer nada, porque ou aceita, ou não tem. Então, são alguns pontos 
que eu acho que deveria ser mais visitado pelo município é educação, porque, hoje 
em dia, sem educação, não existe nada. Educação faz parte da saúde. E acesso à 
saúde. Infelizmente, eu trabalho na área da Saúde, mas eu sinto também a falta. 
Uma dificuldade, a falta de capacitação dos equipamentos para o trabalho. As 
dificuldades que a gente tem são essas (ACS).  
 
Dificuldades que a gente enfrenta são grandes. Aqui, não está do jeito que a gente 
quer não, porque nós sabemos que tudo que nós produzimos nós pagamos 30% ao 
governo, nós trabalhamos para o governo. E nós temos dificuldade para acessar o 
banco, temos dificuldade para produzir porque ninguém pode mais produzir se não 
tiver ajuda do banco, nós temos dificuldade com a saúde para nós lá do campo, nós 
temos dificuldade total (COMUNIDADE). 
 

Em meio a tantas dificuldades, percebemos a ausência do Estado em resolvê-las. A 

comunidade reconhece os impostos que pagam e que não são revertidos em políticas públicas 

sociais. Entretanto o clientelismo é uma forma presente em Apodi-RN de o Estado, por meio 

dos políticos, atender os problemas sociais da população camponesa. O que era para ser um 

direito desses cidadãos é convertido em um favor prestado pelos políticos, o qual deve ser 

retribuído com o voto. “O município não se preocupa, mas, no próximo ano, ele vai ter muitas 

preocupações, porque já é processo eleitoral, então, vai ser tudo fácil, vai ter estrada boa” 

(ACS). 

Essa é uma prática existente, principalmente, em pequenos municípios brasileiros 

que reflete a realidade nacional, na qual a população, muitas vezes, tem que se submeter a 

essa forma de obter suas necessidades básicas de moradia, acesso à água, alimentação, 

transporte, lazer etc. 

 
Nós temos um poço, uma caixa d’água, um reservatório. E nós queríamos uma 
bomba; foi preciso a gente fazer uma politicagem para poder conseguir uma bomba 
com o prefeito. Quando nós acionamos outros candidatos que eram contra, ninguém 
se manifestou. Nós ficamos dois meses sem água. Imaginem uma comunidade dois 
meses sem água! (COMUNIDADE). 

 

Interessante registrar que ainda foi mencionada como dificuldade pela comunidade 

a vinda do Projeto de Irrigação Santa Cruz: “Agora, de todos os problemas que foi falado aí, 
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eu acho que o problema maior que está acontecendo é com relação a esse projeto que está 

chegando aí e a questão de conscientização da população” (COMUNIDADE). 

Nem todas as pessoas que vivem nessas comunidades fazem parte e/ou coadunam 

com a alternativa agroecológica para o território rural. Essas dificuldades do homem e da 

mulher do campo rural, a lógica da civilização do capital com a ideologia do desenvolvimento 

impondo o trabalho assalariado como única forma de sobrevivência e como possibilidade de 

crescimento econômico do trabalhador, entre outras questões, fazem com que pessoas do 

campo rural se submetam, ou sejam forçadas ao precário mundo do trabalho.  

 

 

1.2.3 Vida e trabalho no agronegócio na Chapada do Apodi-RN 

 

 

Existem também na Chapada do Apodi-RN processos produtivos sob a lógica da 

civilização do capital que, muitas vezes, interferem nessas práticas agroecológicas e possuem 

outras inter-relações entre a produção, o trabalho, o ambiente e a saúde. Um deles é o 

agronegócio da fruticultura: 

 
Você dizer: ‘Aqui na chapada, vai chegar o agronegócio. Não. Aqui na chapada, já 
chegou!’. Olhe, nós temos mais de 200 trabalhadores aqui, em Apodi, em duas 
empresas, o sindicato não entra. E o pessoal contribui de outra forma. A gente já 
morreu de pedir audiência e não permite. Não permite que a gente entre na fazenda, 
nem para conversar com os trabalhadores. Quer dizer, é um absurdo 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Mesmo em pequena quantidade, o agronegócio já faz parte do território rural de 

Apodi-RN com uma empresa que tem duas instalações: uma próxima ao Assentamento 

Milagres, que produz melão e melancia, e outra próxima à Comunidade Algodão, que produz 

melão, pimentão e milho. A primeira está nessa comunidade há aproximadamente três anos, e 

a segunda, em torno de seis anos. Segundo o STTR, existem mais de 200 agricultores nessas 

duas instalações. 

Esse processo produtivo do agronegócio está trazendo impactos negativos para as 

comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN. Destacamos inicialmente sua 

interferência com a produtividade das atividades agroecológicas, evidenciando que a 

convivência entre agronegócio e Agroecologia é inviável, já que esta não sobrevive sendo 

vizinha do primeiro. 
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Nós, do Assentamento Milagres, também estamos preocupados porque existe uma 
área complicando os lotes dos assentamentos. É a área de uma firma nova que está 
chegando aí e já está prejudicando. E a gente já está preocupada, assim, sendo 
atingido. Eu mesmo já perdi 15 abelhas, porque abelha é tão sensível: se você pegar 
assim areia e jogar em cima dela e tiver veneno, ela já está morrendo 
(COMUNIDADE). 
 
A gente percebeu comparando os lugares, comparando Laje do Meio com Milagres, 
por exemplo, em Laje do Meio, o pessoal teve boa produção de mel esse ano de 
2011, de 800 latas de mel; enquanto Milagres, que é maior e tem uma produção 
muito boa, a produção deles baixou e deu a metade, não deu 400 latas de mel. Aí, a 
gente coloca bem claro que já tem o impacto só porque tem uma empresa do 
agronegócio encostada, a gente já está sentindo essa questão dos impactos 
(MOVIMENTOS SOCIAIS).  
 
Depois dessa empresa do agronegócio, já começou a diminuir o mel, devido à 
proximidade com ela. Então, a gente fica muito preocupada porque é claro que a 
irrigação não vai passar dentro de Laje do Meio, mas vai passar vizinho e a gente 
vai ficar no meio. Então, é isso que a gente está se preocupando, porque é uma 
convivência muito difícil, que atrapalha a nossa cadeia produtiva que nós temos lá. 
Tem a castanha, tem o caju, tem o mel, tem o caprino, o ovino e tudo isso para o 
agricultor sobreviver lá e tem muitos companheiros que têm unidades de polpas, 
que trabalham há muito tempo. E, também, temos o entreposto de mel, que é uma 
renda familiar que, se não tiver o mel, não vai ter essa renda. Como é que os 
agricultores vão ficar? (ACS). 

 

Além desses impactos para a produtividade das atividades agroecológicas, 

constatamos modificações desse processo produtivo para o trabalhador, já que este deixou de 

ser um agricultor familiar camponês autônomo, dono do objeto, meio e instrumentos de 

trabalho para se transformar em um “trabalhador assalariado” e inserido no precário mundo 

do trabalho da civilização do capital. No agronegócio, o trabalho é convertido em emprego 

com todas as consequências deste e o trabalhador passa a ser uma mercadoria como outra 

qualquer. A partir do que já discutimos sobre o trabalho do agricultor familiar camponês, 

vejamos como é o emprego no agronegócio em Apodi-RN: 

 
O cara não tem sossego, é obrigado a trabalhar os cinco dias da semana e mais os 
dias que eles precisarem. É obrigação de trabalhar o sábado todinho e permanecer 
até domingo de meio dia na área. Aí, é uma coisa que esse ponto aí é um cativeiro. 
O caneco é debaixo, amarrado no cinto. ‘Esse caneco, o que é que vocês fazem para 
tomar água?’. ‘Chegou a hora de tomar água, é só tirar o caneco e tomar água’. ‘E, 
daí, vocês sabem o que estão fazendo? Vocês estão trabalhando é em uma área de 
veneno. O ministério? Não, o ministério, se ele vem, fica lá fora na porta’. E eles 
estão trabalhando certo? (COMUNIDADE). 
 
A gente vê que eles trabalham em regime de escravidão, no sistema dos projetos de 
irrigação. Quando o agricultor vai para essas empresas, ele é tratado de forma sub-
humana. É a marmita que leva de manhã que não sabe se vai esquentar, come 
comida azeda porque, lá, o seu patrão não vai ter preocupação de ter um fogão, uma 
geladeira, um ambiente (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
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Na lógica capitalista, na qual se insere o agronegócio, não existe um “trabalho 

concreto” no sentido ontológico de Marx (1987), mas um trabalho abstrato, alienado e 

estranhado. Essa determinação do trabalho estranhado, segundo esse autor (2010), ocorre por 

quatro motivos: 1- Há o estranhamento do produto do trabalho; 2- O trabalhador estranha o 

produto porque, antes, ele estranha a si mesmo no próprio trabalho. Isso ocorre porque é 

indiferente o trabalho exercido, independe da posição ocupada no processo de trabalho. O 

trabalho é separado do pensamento. Não é um trabalho consciente, logo o trabalhador trabalha 

como um animal. É o estranhamento do trabalho em si; 3- O estranhamento do homem em si, 

da essência humana, do ser genérico, de si mesmo; 4- Por fim, o estranhamento do homem 

pelo homem, o estranhamento do outro. 

Assim, o trabalhador não se sente realizado naquele trabalho, este não tem sentido 

para ele. “O trabalhador só se sente junto a si quando está fora do trabalho e fora de si quando 

está no trabalho. Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está em casa. O 

seu trabalho não é portanto voluntário, mas forçado, é um trabalho obrigatório” (MARX, 

2010, p.83). 

Além dessas diferenças no sentido do trabalho na Agroecologia e no agronegócio, 

percebemos que, neste, o tempo do trabalhador também é diferente. O empregado do 

agronegócio passa a maior parte do seu tempo no trabalho, como foi citado nas falas, seu 

tempo fora do trabalho é pequeno e, muitas vezes, dedicado ao descanso e à alimentação. “O 

homem (o trabalhador) só se sente como ser livre e ativo em suas funções animais, comer, 

beber e procriar [...], e em suas funções humanas só se sente como animal. O animal se torna 

humano, e o humano se torna animal” (MARX, 2010, p.83). 

Somamos a tudo isso a precarização do trabalho no agronegócio, o que é reflexo 

da reestruturação produtiva na crise estrutural do capital. O caneco amarrado na cintura do 

trabalhador e utilizado por este para tomar água; a falta de alimentação na empresa; a jornada 

de trabalho longa; a flexibilização dos direitos trabalhistas; o recebimento de apenas um 

salário mínimo; e a fragilidade de organização dos trabalhadores são exemplos ilustrativos. A 

opressão das empresas com os trabalhadores chega ao ponto de impor medo a estes de falar 

sobre o processo de trabalho que exercem. “Eu perguntei a um: ‘como é seu trabalho lá?’, ele 

disse: ‘não, eu não posso dizer não’. E o tratamento é desumano” (MOVIMENTOS 

SOCIAIS). 

Com esse cenário, a relação desses trabalhadores do agronegócio com o STTR de 

Apodi é frágil porque “eles são sindicalizados aqui e não contribuem porque as empresas não 

deixam. A gente manda ofício e não recebe a gente do sindicato” (MOVIMENTOS 
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SOCIAIS). Sobre a fiscalização nesses locais de trabalho, é importante registrar o seguinte 

comentário acerca da atuação contraditória do Ministério do Trabalho: 
 
Continuando com o caneco, o cara está com um caneco, andando para cima e para 
baixo, com veneno e, quando ele vai beber água, cadê o ministério? O ministério 
fechou lá uma cooperativa em Apodi, de uma polpa que está beneficiando os 
trabalhadores, com toda higiene. Porque nós, da agricultura familiar, e mais alguns 
vizinhos, quando nós vamos vender um litro de leite, nós estamos tirando 
respeitando a vida do agricultor, aí, ele chega e fecha a cooperativa, cobra cento e 
tantos mil de um pobre de um trabalhador. Agora, numa empresa grande, ele não 
entra, que devia ver as coisas e multar. Porque era mais interessante que ele 
chegasse num momento daquele ali e visse o trabalhador com aquele caneco 
amarrado, e multasse a empresa para ela saber que o trabalhador não é cachorro 
não, o trabalhador é o homem mais forte do planeta Terra. Eu chamo um 
trabalhador de aço (COMUNIDADE). 

 

Esses grandes empreendimentos capitalistas, como empresas do agronegócio, 

chegam a determinado território com a promessa de que se vão gerar empregos e o 

desenvolvimento da região. Entretanto essa ideologia do emprego pode ser contestada pelo 

IBGE (2006), que identificou que a maioria dos trabalhadores rurais está na agricultura 

familiar e que o agronegócio disponibiliza poucos empregos. Isso foi percebido pelo grupo de 

pesquisa ao comparar Apodi-RN e Ipanguaçu-RN. 

 
A gente percebe que, quando a gente compara aqui, a chapada, com Ipanguaçu, a 
concentração, porque a gente andou ali por Ipanguaçu, a gente andou ali muito 
tempo, pelas bananeiras naquelas estradas, e a única pessoa que a gente viu 
trabalhando nos projetos foi um senhor, vigia, que estava lá e, quando a gente vai 
aqui para a chapada, a gente vê essa diversidade de culturas, essa coisa, que derruba 
todo aquele discurso para pregar aqueles megaprojetos que vêm aí para gerar renda. 
Esse mel, essas verduras, o ovo da galinha, a galinha, isso não é renda? É renda e 
uma renda sustentável, uma coisa de qualidade, não agride a natureza, tem no seu 
quintal, tem o seu valor. Então, a gente vê as contradições (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 

 

Além dessa questão da quantidade de empregos, é preciso questionar que tipo de 

emprego é esse. 
 
Porque tem companheiro nosso trabalhando lá no projeto do melão que é vizinho 
nosso ali e eu vejo ele sair de casa debaixo de chuva, de cinco e meia da manhã, 
seis horas da manhã. Ele sai com a marmitazinha a tiracolo, para ir comer 11h do 
dia. Essa é a realidade dos projetos, das pessoas que são empregadas. Eu quero ter 
emprego, é bom ter emprego? É, mas é preciso também saber qual é a qualidade do 
emprego que você tem, se não está lhe explorando, se você tem um salário digno, 
se você está trabalhando realmente as 40h, como está no Ministério do Trabalho. 
Mas você sair de 5 e meia da manhã e chegar 6 horas da noite...Mesmo que você 
esteja andando, no deslocamento, você está trabalhando (COMUNIDADE). 
  

Percebemos que, quando um agricultor familiar torna-se um empregado da 

empresa, além de modificar sua forma de viver e trabalhar, ocorre transformação também na 
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vida de suas famílias, principalmente, das mulheres. Estas mudam seu horário de dormir e 

acordar, para se adequar às necessidades de filhos, pais, esposos e irmãos que precisam levar 

seu almoço para a empresa; por isso deixam de realizar atividades que, antes, faziam, como 

participar de movimentos sociais, de reuniões das associações, de atividades educativas.  

 
Ontem, nas minhas visitas, uma mulher disse: ‘eu estou com tanto sono, acordei 3h 
da manhã’. Eu disse: ‘por quê, mulher?’. Ela disse: ‘porque eu fui fazer o comer de 
meu filho, para ir lá para o projeto do melão’. Aí, eu disse assim: ‘é muito triste 
essa situação’, aí, ela disse assim: ‘é, mas a gente precisa do salário’. Eu disse: ‘mas 
você já fez uma avaliação se, com esse salário, se ele adoecer, vai dar para alguma 
parte da medicação?’. Ela disse: ‘Sei lá, às vezes, eu converso, mas ele é um rapaz 
solteiro, precisa do dinheiro e a gente não tem para dar’. Aí, eu disse: ‘mulher, mas 
a gente tem que arranjar outras formas de alternativas para a gente estar arranjando, 
adquirindo recursos sem precisar de estar...’. O jovem, hoje, a maioria pensa que, 
para ganhar dinheiro, tem que ser um salário. Quando você começa a somar essas 
coisas que você produz, muitas vezes, você começa a chegar até dois salários por 
mês ou dois salários e meio, entendeu? (ACS). 
 
Tem uns jovens que estão lá no projeto do melão e a mãe deles, que é muito de 
movimentos sociais, não vai mais porque tem que fazer a comida do filho, que sai 
de 5h da manhã e já leva o almoço pronto (ACS). 

 

A inserção no agronegócio é questionada pelos participantes da pesquisa ao 

refletirem que existem outras formas de trabalho. Entretanto a ideologia de que o melhor é ter 

um trabalho assalariado e que este pode fazer com que o trabalhador fique rico permeia 

também o imaginário de pessoas do território rural estudado, principalmente, entre os jovens.  

 
Infelizmente, as pessoas que estão indo para esses projetos, eu acho, assim, que é 
uma falta de consciência muito grande. E eu, muitas vezes, coloco que não é por 
desocupação. Então, quando a gente diz: ‘ah, fulano foi para as firmas’, não é 
porque está faltando trabalho, não é porque está faltando ocupação; muitas vezes, é 
pela ilusão que é vendida, que é uma carteira assinada, que é um trabalho fixo, que 
vai enricar. Então, assim, é uma coisa muito grave (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

Sobre isso, é interessante quando um agricultor familiar que já trabalhou em 

empresas do agronegócio chega à seguinte reflexão: “eu não vou enricar nessa firma, aí eu 

vou trabalhar a minha vida todinha nessa firma, todinha, todinha, direto? (COMUNIDADE)”. 

As empresas do agronegócio também estão desestabilizando as lideranças das 

comunidades camponesas e isso está preocupando os agricultores familiares da Chapada do 

Apodi-RN: 

 
A primeira coisa que as empresas fazem quando elas chegam é atingir as lideranças. 
O que é que estão fazendo com as nossas áreas? Chegam, coletam e pegam as 
melhores pessoas que fazem parte do assentamento e levam para trabalhar com 
eles. Se a gente perder todas as lideranças que a gente tem nas nossas áreas, a gente 
vai fazer o que mais, se não tem as pessoas para apoiar, para incentivar os outros a 
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fazer as coisas? Então, o social já está atingindo e grave, não só lá como todas as 
nossas áreas: Paraíso, Laje do Meio[...] (COMUNIDADE). 

 

Na relação produção, trabalho e saúde no agronegócio já existente  na Chapada do 

Apodi-RN, podemos refletir sobre que tipo de processo saúde-doença os trabalhadores dessas 

empresas podem ter, a começar pela forma de vida e trabalho que eles possuem. As 

consequências negativas para a saúde do trabalhador são relatadas e estão intrinsecamente 

relacionadas ao uso dos agrotóxicos no processo produtivo do agronegócio: 

 
Conheço pessoas que trabalhavam lá que chegavam em casa passando mal com o 
cheiro do veneno e ia para o hospital Tem uma mulher que tem dois filhos e todos 
dois foram trabalhar, mas só aguentou um. Um disse que, um dia, chegou tonto no 
hospital e disse que, nunca mais, ia trabalhar ali. E outra coisa: as pessoas que vão 
aplicar isso, às vezes, elas levam o veneno nas costas e tem muitos cantos aí não usam 
equipamentos de proteção, que tem que ter aquelas máscaras, luvas, botas, e não usam 
isso. Tem que ter uma roupa toda e têm muitas delas que vazam e melam as costas 
(ACS). 
 
Com certeza, estão prejudicando a saúde. Por causa dos agrotóxicos que eles usam. 
Eles usam tanto agrotóxicos que eles usam agrotóxicos até para matar mato! 
(COMUNIDADE). 
 
No meu setor, também, com certeza, tem pessoas que já tiveram problemas de saúde 
que trabalhavam diretamente dentro do projeto do melão, de inalar tanto ar poluído 
com enxofre, com agrotóxicos, pessoas que trabalhavam diretamente com o veneno. 
Então, eu acho, assim, que a gente já esta tendo um mapa do que vai se tornar a 
vida de nós, da Chapada do Apodi, porque, por enquanto, só temos dois projetos 
usando uma quantidade grande de veneno (ACS). 
 

 

A saúde do trabalhador está sendo prejudicada, principalmente, pelos agrotóxicos 

utilizados nessas empresas, nas quais ocorre inclusive a fragilidade com relação ao uso de 

EPI. Soma-se ainda o registro de o trabalhador não ter acesso aos exames que realizam dentro 

da empresa. “Geralmente, as pessoas que trabalham nesses projetos de melão, elas fazem 

exames periodicamente e eu tenho conhecimento de que eles nunca chegaram a receber 

resultados nenhum desses exames” (ACS). A Saúde do Trabalhador é atribuição do SUS, mas 

este, na figura da ESF, não está tendo acesso à empresa. Esta não permite a entrada do SUS 

nem do STTR. 

Em resumo, os diferentes aspectos do trabalho no agronegócio na Chapada do 

Apodi-RN são: interferência com a produtividade das atividades agroecológicas; 

modificações desse processo produtivo para a vida do trabalhador: trabalho parcelar, 

repetitivo e por produtividade, processo produtivo do tipo taylorista/fordista, mudança nos 

hábitos alimentares e no padrão de sono dos trabalhadores, contato direto com agrotóxicos, 

horários rígidos de trabalho; o tempo do trabalhador é majoritariamente destinado ao trabalho; 
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precarização do trabalho; fragilidade na relação desses trabalhadores do agronegócio com o 

STTR de Apodi; transformação, também, na vida de suas famílias, principalmente, das 

mulheres 

Sobre o impacto negativo às comunidades camponesas, destacamos a diminuição 

da produtividade das atividades agroecológicas e a utilização dos agrotóxicos, o que prejudica 

as pessoas do entorno e da cidade, que consomem os alimentos envenenados, e o ambiente do 

território rural de Apodi-RN. Vejamos os relatos: 
 
Essa semana, nós trabalhamos tirando mel. E nós ficamos até 1h, 2h, trabalhando 
ali, na casa do mel, e aquela catinga de enxofre de 2h da manhã. E é isso que nós 
estamos vendo, nós já estamos vivendo lá, está acabando com a nossa saúde, já está 
acabando até com os animais (COMUNIDADE).  
 
A empresa do agronegócio, depois que ela se instalou lá, já teve muitas pessoas 
com câncer, pessoas que já perderam mama, devido ser bem próximo lá (ACS). 
 
Pessoas que não usam os agrotóxicos estão sendo prejudicados indiretamente, com 
frutos que são produzidos em outras áreas, com uma quantidade muito grande de 
agrotóxicos e estão ingerindo, e está causando muitos índices de câncer. É muito 
alto o índice de câncer do nosso município. Vocês imaginem quando sair um 
projeto desse (ACS). 

 
Essas falas explicitam que os camponeses relacionam o câncer na área rural com 

os agrotóxicos utilizados nas empresas. Sobre isso, é importante colocar que condições de 

trabalho que expõem o trabalhador a substâncias químicas, como os agrotóxicos, contribuem 

para o desenvolvimento de certos tipos de câncer (POTTI et al., 2003; SILVA et al., 2005; 

MEYER, 2003; BEDOR, 2008 apud ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 2011). Entretanto o 

surgimento das manifestações clínicas de uma neoplasia maligna pode levar anos 

(CUNNINGHAM; MATTHEWS, 1995; BEDOR, 2008 apud ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 

2011). 

Existe uma grande diversidade de resultados na associação entre neoplasias 

malignas e agrotóxicos. A associação é melhor demonstrada para certos tipos de cânceres, 

todavia, para outros, ainda há uma carência de estudos com desenhos epidemiológicos 

adequados (ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 2011). 

A associação de agrotóxicos com diferentes tipos de câncer entre agricultores, com 

maior frequência, são: pulmões, estômago, melanomas, próstata, cérebro, testículos, sarcomas 

e, no sistema hematopoiético, são linfoma não-Hodgkin, mieloma múltiplo e leucemias 

(PIMENTEL, 1996; GRISOLIA, 2005 apud ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 2011). Uma 

revisão recente levantou alguma evidência na relação entre: DDT com câncer de mama em 

mulheres expostas antes da puberdade; linfoma não-Hodgkin com pesticidas e solventes; 
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câncer de próstata com pesticidas, além de PAH, fluidos que utilizam metal e óleos minerais 

(ELLERY et al., 2010 apud ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 2011). 

No mundo rural, os grupos de maior vulnerabilidade ao câncer são os 

trabalhadores agrícolas que lidam diretamente com agrotóxicos, em funções como 

aplicadores, colhedores, transportadores, operários de fábricas, empacotadores e familiares de 

agricultores. Em outras palavras, aqueles inseridos no processo produtivo do agronegócio. No 

entanto os dados sobre a ocupação dos pacientes de câncer, muitas vezes, são negligenciados 

e dificulta o nexo causal de câncer relacionado ao trabalho (ELLERY apud ROSA; PESSOA; 

RIGOTTO, 2011). Em síntese: 

 
Consultas sobre a produção científica sobre agrotóxicos e câncer evidenciam 
numerosos estudos que documentam esta relação e sugerem a natureza causal de 
muitas das associações descritas, agora facilitada pelos métodos da biologia 
molecular e da citogenética. Entretanto, lacunas de conhecimento ou limitações na 
replicabilidade dos estudos levam pesquisadores e instituições como a Agency for 
Research on Câncer – IARC/OMS à cautela para afirmar possíveis nexos causais, 
apontando para a necessidade de ampliar as investigações científicas para então 
poder orientar a intervenção preventiva. Já o paradigma precaucionário, ao 
reconhecer essas limitações, ao lado da gravidade do risco, aponta no sentido 
contrário – que se evite a exposição, até que seja provada a ausência de atividade 
carcinogênica na substância química (ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 2011, p.234).  

 

O impacto ambiental provocado pelos agrotóxicos usados no agronegócio 

também já é visível em Apodi-RN, o que já faz as pessoas refletirem que, se com duas 

instalações de uma empresa, a situação é essa, imagine com um agronegócio fortemente 

presente na região. 

 
Começa pelo solo, que eles botam o veneno já para matar todo aquele matinho que 
nasce. Então, já é um impacto muito grande para o solo e para meio ambiente. Para 
o ar que as pessoas estão respirando, é muito ruim. Então, isso acaba muito, 
degrada muito, o agronegócio, ele vai acabar destruindo o meio ambiente e as 
pessoas (ACS). 

 

Observamos que, mesmo com outras palavras, a globalização e a reestruturação 

produtiva são sentidas por comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN com a 

inserção da modernização agrícola. Podemos dizer que elas percebem a existência de um 

conjunto de determinações sociais que não partem do homem rural, mas vêm de fora, em 

especial, das “pessoas ricas”, dos “governantes”, dos “donos do poder”, impondo uma 

maneira de viver e trabalhar diferente. As mudanças que ocorrem no mundo são vistas por 

eles como provocadas não pelos pobres, mas pelos ricos, como uma força estranha e externa a 

suas vidas, conforme podemos ver: 
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Veneno é um negócio complicado. Se nós bem pensássemos, nós nem comprava. 
Eu estava me lembrando que Jesus fez as coisas muito bem feitas, ele deixou tudo 
que a gente precisava. Agora, só que nós, pequenos, não temos o direito dos outros, 
que, com o tempo, fez esses erros grandes (COMUNIDADE). 
 
Com uma pequena empresa, nós estamos sendo prejudicados e, quando acabar, 
peguem a chapada todinha jogando veneno. Então, a gente já está sentindo o que 
está vindo. Eu lembrava, eu lembro muito disso, que meu avô dizia que ‘um dia, a 
gente vai ver o mundo na casa da gente, a roda grande ia passar por dentro da 
pequena’. Isso era a coisa mais difícil que eu via e, hoje, a gente vê o mundo na 
casa da gente (COMUNIDADE). 
 
O dono da empresa do agronegócio, no natal, fez o jantar dos funcionários e deu a 
cada um uma marmita para levar a comida, já para levar a comida e não perder 
tempo de vir em casa almoçar para voltar. Aí, eu me lembrei de uma coisa que 
minha avó dizia: ‘minha filha, um dia, a roda grande vai rodando e pega os 
pequenos sim’ e é verdade isso, porque os grandes estão mandando em todos os 
pequenos. Então, por que esse ditado vem chegar e se encaixar nisso aí? Porque a 
pequena era nós, que somos pequenos, que não temos condições, que eles acham 
que não temos a alimentação boa, e nós temos. Então, eles, que são grandes, 
agora, estão mandando em todos os pequenos. Hoje, quem manda são os 
grandes, são os que são mais fortes (ACS). 

 
Essas falas refletem a vida na civilização do capital, ou seja, a divisão social do 

trabalho entre os capitalistas e os trabalhadores. Embora a categoria “classe social”, na 

contemporaneidade, seja uma questão complexa, devido às transformações no mundo do 

trabalho e que, por isso, não é objetivo nosso aprofundar esse assunto, trata-se aqui da divisão 

em classes sociais no capitalismo, consoante a qual mandam no mundo aqueles que têm a 

riqueza material, os “donos do poder”. E isso traz como consequência a injustiça social, pois 

são os pobres o grupo mais vulnerabilizado às repercussões negativas geradas por esse tipo de 

sociedade. É válido explicar que o ditado popular mencionado nas falas acima, “a roda grande 

passar por dentro da pequena”, significa algo que é impossível de acontecer, mas pode vir a se 

concretizar. 

As comunidades camponesas de Apodi-RN também sofrem com a presença de 

outros processos produtivos marcados pela precarização do trabalho, que são a extração e 

produção da cal e a extração de mármores, ambos ligados à produção de mineração. 

 

 

1.2.4 Extração e produção da cal na Chapada do Apodi-RN: relação com o trabalho, o 

ambiente e a saúde 

 

 

Em âmbito nacional, o Nordeste produz cerca de 6% da cal brasileira. O RN é o 

maior produtor dessa região, com destaque para a região de Mossoró, Baraúnas, Currais 
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Novos e Apodi, onde médios produtores convivem com pequenos e micro (PEREIRA; 

FERREIRA, 2009). 

O grupo de pesquisa constatou que a principal atividade econômica em Soledade, 

uma das comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN, era a produção da cal. Isso 

corrobora uma pesquisa de Alcântara e Bezerra (2008), que, em diagnóstico socioeconômico 

e ambiental sobre a indústria da cal, no município Apodi-RN, identificaram a existência de 12 

empresas produtoras de cal, das quais 11 se situavam na comunidade camponesa de Soledade. 

As pequenas empresas de cal existentes em Soledade são muitas vezes exploradas 

por grandes empresas que, com a reestruturação produtiva, deslocam algumas etapas e 

processos de trabalho da sua produção para territórios com recursos naturais disponíveis, no 

caso, calcário, lenha, água, entre outros. Utilizam a mão-de-obra barata dessas comunidades 

rurais, poluem o ambiente e atingem a saúde dos trabalhadores e das comunidades. 

Observamos a existência de precarização no trabalho de empresas de cal da Chapada do 

Apodi-RN: 
 
Assim, eu sei que destrói, que é um meio de vida deles, como eles dizem, que não 
têm de que viver, têm que trabalhar lá. Tem uns, agora, que estão assinando a 
carteira, mas é só o salariozinho, não tem hora extra, não tem salubridade, não tem 
os direitos que todos os cidadãos deveriam ter com carteira assinada. Mas está 
muito longe de ser uma coisa boa (ACS). 
 
Tem um primo meu que ele trabalha lá de madrugada, ele trabalhou de sexta para 
sábado e chegou em casa doente porque passou o dia doente devido à poeira (ACS). 

 

Embora seja um trabalho precário nessas pequenas empresas, é válido mencionar 

que é diferente da grande empresa, pois, naquelas, a organização do trabalho é mais frouxa, a 

divisão do trabalho é menor e, ainda, como foi constatado na pesquisa, há acesso ao SUS, 

diferente das empresas do agronegócio. “Lá nas caeiras, tem acesso. Quando a gente foi fazer 

vacina, a gente chegou lá e não precisou nem pedir lá ao dono. Diferente da empresa do 

agronegócio, que não deixou a gente entrar” (ACS). 

Entretanto a Saúde do Trabalhador não é trabalhada nem por parte dos 

empregadores, nem pelo Ministério do Trabalho, nem pelo SUS. Este, mesmo visualizando 

problemas de saúde do trabalhador e tendo acesso às caeiras, tem uma atuação limitada à 

vacinação dos trabalhadores, o que é importante, mas não suficiente. No grupo de pesquisa, 

além de a ESF afirmar que realiza apenas atividades de imunização com trabalhadores das 

caeiras, o CEREST reforçou sua preocupação em saber se os trabalhadores tinham um serviço 

de saúde na empresa, ou seja, um SESMT ou PCMSO, e se eram vacinados. 
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Percebemos que utilização de explosivos em rochas de calcário, no processo de 

extração da cal, está trazendo consequências para a comunidade do entorno, pois “tem muitas 

casas que estão rachando por causa das explosões de pedras” (ACS), e, também, para os 

trabalhadores, já que  
 
tem muitos acidentes assim, de pólvora; o pessoal vai tirar pedras sem nenhuma 
proteção. O pessoal que trabalha diretamente com a cal está começando a usar 
algum equipamento de proteção agora, mas a maioria é sem nenhuma proteção 
(ACS). 

 

Pesquisa anterior realizada em  Apodi-RN constatou que, na queima do calcário, 

para sua transformação em cal, 46% utilizam como produto de combustão a madeira; 36%, 

madeira e poda de cajueiro; e 18%, madeira e casca de castanha. Além disso, há uso de 

queima de pneus e borrachas, o que não é recomendável, já que exala uma grande quantidade 

de fumaça preta, a fuligem (ALCÂNTARA; BEZERRA, 2008), a qual libera uma substância 

química chamada dioxina, que “causa câncer, principalmente de mama” (RORIZ, 2012).  

Em consonância com a pesquisa acima, visualizamos a grande utilização de 

madeira para a queima, a retirada do calcário e a devastação da caatinga, o que traz impacto 

ambiental. Podemos observar a relação entre a produção da cal, a saúde e o ambiente, nas 

seguintes falas: 
 
O impacto ambiental é grande e tem um prejuízo enorme, também, para a 
população, para a saúde das pessoas. Primeiro, assim, no geral, está degradando o 
solo porque está tirando as pedras. Eu sei que é um tipo de sobrevivência, mas, lá, 
tem uma área preservada, estava tudo bonitinho e, de certo tempo para cá, foi muita 
coisa destruída. O maior produtor de cal é a Soledade, exporta para vários estados. 
Então, assim, além de destruir o solo, retirando as pedras, destrói outros lugares que 
precisam também da lenha para queimar. E, essa queima, sai aquela nuvem preta de 
fumaça e faz um mau cheiro imenso. Então, as pessoas ficam doentes, várias 
pessoas da comunidade têm vários problemas respiratórios (ACS). 

 

Aquelas caeiras afetam muito o meio ambiente em termos de desmatamento. A 
pedra para produzir o cal é queimada com madeira que é tirada da mata nativa. 
Inclusive, tem um canto aí que foi devastada a mata, praticamente, completa, 
tirando da própria mata nativa (ACS). 

 
A comunidade de Soledade reclama do mau cheiro e da poeira da cal gerados por 

esse processo produtivo, o que está provocando problemas respiratórios na região. “Aí, nessas 

comunidades das caeiras, a gente vê muitos problemas respiratórios por causa da fumaça, 

poeira” (ACS). 
 
Tem deles que trabalham à noite, lá nas caeiras. Quando você passa, distante muito, 
você sente o cheiro forte, aquele mau cheiro de ovos de quando você cozinha muito 
(ACS). 
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Tem casos que eles estão usando a casca da castanha para queimar. Quando eles 
usam a casca, sai uma nuvem branca e fica um cheiro tão forte de queimado. É 
horrível! Dá logo umas coisas ruins no nariz. E, também, agora, estão usando 
produtos do cajueiro, mas não é toda empresa que usa. Eu acho que já é devido não 
ter tanta lenha, aí, estão aproveitando (ACS). 
 
Em Soledade, foi feito um levantamento sobre as caeiras, porque as caeiras estão 
sendo um dos maiores poluidores daqui, do ar. Tem dias aqui que é insuportável, as 
pessoas não conseguem nem respirar (ACS 2).  
 

É interessante observar que o cenário de precarização do trabalho das empresas da 

cal de Soledade, em Apodi, com consequências para o ambiente e a saúde das comunidades e 

dos trabalhadores, insere-se numa cadeia produtiva em que quem lucra não são os pequenos 

produtores dessas empresas, mas a grande indústria da cal, que, “contando com mais de mil 

fornos em todo o Brasil, teve em 2008 um faturamento de mais de US$ 2 bilhões, 

empregando mais de 10 mil pessoas” (SILVA, 2009).  

 

 

1.2.5 Extração de mármore na Chapada do Apodi-RN e o impacto ambiental 

 

 

Soma-se ainda na Chapada do Apodi-RN a existência de empresas de extração de 

mármore e granito que, segundo o grupo de pesquisa, estão nessa região há mais de 5 anos e, 

também, estão trazendo consequências, principalmente, para o meio ambiente. “A questão 

daquelas firmas de mármore, é chocante a exploração do meio ambiente. É uma coisa que 

chega e tira o que é bom” (MOVIMENTOS SOCIAIS).  

 
Você passava ali, eram umas pedras tão lindas, aqueles formatos e, hoje, você só vê 
um monte de buraco. Eu digo: ‘Meu Deus, para que tudo isso?’ E dói (ACS). 
 
E aquele Lajedo que tinha ali, muito bonito, e destruíram tudo, tiraram tudo ali, não 
tem mais nada. Tem muita gente do Ceará trabalhando lá (ACS). 
 
Em Soledade, com a extração das pedras, também formaram um ‘piscinão’. Eu não 
fui ainda, eu não tive oportunidade de conhecer, mas eu acho que quem já foi lá 
chama de ‘piscinão’, dizem que é muito bom tomar banho lá. Eu sei que foi uma 
área muito extensa que foi degradada, foi tirada de lá. À noite, tem esses problemas 
de levar as pessoas para tomar banho, beber, mas afogamento não. Problemas de 
pele e de gripe, problemas respiratórios tem. O ‘piscinão’ lá é famoso. Tem uma 
prostituição grande (ACS). 

 

Percebemos que esse processo produtivo da extração de mármore e granito está 

degradando o meio ambiente das comunidades camponesas de Apodi, inclusive, áreas de 
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preservação ambiental. Ocorreu também uma migração de pessoas de outras localidades, em 

especial, do Ceará, para esse território.  

Em síntese, investigar as relações produção-trabalho-ambiente-saúde na realidade  

das comunidades rurais da chapada do Apodi-RN possibilitou constatar que elas vivenciam 

potencialidades inerentes à agricultura familiar de base agroecológica, com desdobramentos 

positivos para o trabalho, o ambiente e a saúde dos trabalhadores e da população. Entretanto, 

simultaneamente, convivem com processos produtivos, sob a ótica do capital: o agronegócio, 

a extração e a produção da cal e a extração de mármore e granito, marcados pela precarização 

do trabalho e com consequências negativas para a saúde dos trabalhadores e das pessoas do 

entorno e do meio ambiente. Acrescentamos a ausência do Estado para realizar políticas 

públicas econômicas e sociais que melhorem a vida do homem e da mulher do campo rural. 

As potencialidades encontradas no território rural desse município estão ameaçadas pela vinda 

do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi, o que está ocasionando a existência de um 

conflito socioambiental em curso. 

 

 

1.2.6 Conflito socioambiental e resistência na Chapada do Apodi-RN: “Por que é que a água 

chega e a gente tem que sair?” 

 

 

Na caracterização do contexto de produção, trabalho, ambiente e saúde de 

comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN, constatamos que, mesmo diante da existência 

de empresa do agronegócio, de extração e produção da cal e de extração de mármores, é a 

agricultura familiar de base agroecológica que predomina na região e traz potencialidades à 

vida e ao trabalho dos camponeses e ao ambiente.  

A ênfase na agricultura familiar camponesa, na Chapada do Apodi-RN, é fruto, 

como já vimos, de um processo histórico de lutas e conquistas, de mobilizações sociais 

camponesas coordenadas, em especial, pelo STTR e CPT.  

A construção da Barragem Santa Cruz, situada na região rural Vale, suscitou o 

interesse do Estado em construir um projeto de irrigação para a região da Chapada, localizada 

cerca de 100 metros acima do Vale, no município Apodi-RN. Isso, desde então, foi 

questionado por agricultores familiares e movimentos sociais que já atuavam nesse território 

rural, praticando e defendendo a agricultura familiar de base agroecológica.  
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Para entendermos o que significa o Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi e por 

que o Governo do Estado, por meio do DNOCS, pretende instalá-lo na Chapada do Apodi, é 

interessante nos remetermos inicialmente à dimensão estrutural dessa problemática. 

No mundo globalizado, instituições financeiras internacionais, como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional, estabelecem que os países dos chamados 

Terceiro Mundo, para se tornarem “modernos”, têm de reestruturar  instituições sociais e 

investir em infraestrutura de transporte, de energia e de indústrias de base, como polos de 

desenvolvimento para a aceleração do crescimento econômico. Essa estratégia de 

modernização dos países em desenvolvimento tem a concepção de que áreas com vegetação 

natural são espaços subutilizados e passíveis de apropriação por grandes empreendimentos 

agroexportadores ou complexos industriais (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). Nesse 

raciocínio, os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, agricultores familiares 

camponeses, ribeirinhos, entre outros, são vistos como “sujeitos biologizados, isto é, como 

mera extensão dos recursos naturais, sem consciência e sem direitos” (ALMEIDA, 2007 apud 

LEROY, 2010, p.95). 

Seguindo essa lógica, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na 

perspectiva de incluir o Brasil no mercado global, retoma grandes projetos de infraestrutura, 

como hidrelétricas, hidrovias, rodovias, portos (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010), incluindo a 

construção e a ampliação de perímetros irrigados. Para Pereira e Penido (2010), a principal 

função do PAC  

 
não é estruturar coisa alguma, mas apenas aglutinar em torno do governo as forças 
capazes de lhe dar sustentação política em troca de boas oportunidades de negócios 
para construir a infraestrutura de que ‘o país’ – leia-se ‘o capital’ – precisa para 
crescer (SILVA 2007 apud PEREIRA; PENIDO, 2010, p.254). 
 

Podemos dizer então que o PAC reflete a expansão do capital para diversos 

territórios brasileiros em busca da “maximização do lucro, com ações de curto prazo aliada ao 

nomadismo inerente a sua forma de agir, economia de escalas e grandes extensões” (LEROY, 

2010, p.97). Não há limites para o capital, que vê o território apenas como suporte das suas 

atividades, como fonte de extração de riqueza e local de rejeito do que não lhe dá lucro e de 

sobrevivência das pessoas que não lhe servem (LEROY, 2010). 

 
O capital procede à desconstrução e reconstrução permanente do território, 
esvaziando-o de sentidos e de povos conforme seus interesses, tornando-o, 
mantidas as aparências de território público com suas divisões administrativas, 
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móvel e incerto, para poder fazer dele um território à escala do mundo (LEROY, 
2010, p. 101). 

 

É nesse contexto global e nacional que o capital quer se apropriar do território 

rural da Chapada do Apodi-RN com a instalação do Projeto de Irrigação Santa Cruz, para 

subsidiar o agronegócio da fruticultura irrigada na região. Para tanto, utiliza-se da ideologia 

do eixo do PAC “Água e Luz Para Todos”, no qual o governo firma o “compromisso de levar 

serviços básicos à população universalizando o acesso à energia elétrica e expandindo o 

abastecimento de água. [...] Também são ações previstas nesse eixo [...] investir em obras de 

irrigação” (BRASIL, 2011e p. 166). Em outras palavras, por trás da aparência de que o PAC 

vai gerar água para todos, bem como o desenvolvimento, encontra-se na essência a intenção 

de instalar um perímetro irrigado, para subsidiar a expansão do capital, ou seja, a expansão da 

instalação de empresas do agronegócio da fruticultura irrigada no município de Apodi-RN.  

Entretanto essa expansão do capital/agronegócio por meio da instalação do Projeto 

de Irrigação Santa Cruz do Apodi encontra uma forte resistência de comunidades camponesas 

e de movimentos sociais da região. Assim, de um lado, temos Estado,  empresas do 

agronegócio e mídia, que, em geral, sob a ideologia do desenvolvimento, almejam utilizar o 

território rural da chapada do Apodi para os interesses do capital, veem-no como subsídio 

para a obtenção de lucro e defendem o modelo de desenvolvimento de incentivo ao 

agronegócio. E, por outro lado, encontramos comunidades camponesas, agricultores 

familiares e movimentos sociais, que têm as potencialidades, as lutas e conquistas da sua 

forma de viver e trabalhar com base na agricultura familiar agroecológica ameaçadas.  

Em outras palavras, o Projeto de Irrigação Santa Cruz significa para o Estado a 

apropriação do território da Chapada do Apodi-RN para a expansão do capital, como subsídio 

e incentivo para empresas do agronegócio se instalarem na região e, para agricultores 

familiares e movimentos sociais da região, significa um obstáculo à manutenção da vida e do 

trabalho na perspectiva da agricultura familiar agroecológica. 

Já vimos que a defesa de uma agricultura familiar agroecológica, sem utilização de 

agrotóxicos e respeitando a cultura, os modos de vida passados de geração a geração existe 

antes da proposta da vinda do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi-RN, faz parte do 

processo histórico do próprio território. Diante disso, questiona-se: 
 
A Chapada do Apodi tem muitas potencialidades, tem muitas coisas boas. Por que 
não se aproveita isso? Está aí a questão da polpa de fruta parada, porque as pessoas 
não podem produzir porque não têm unidade de beneficiamento, produz em casa, 
nos quintais, nas cozinhas. Por que o governo não investe em unidades de 
beneficiamento? Por que não dá condições dentro da própria agricultura familiar? 
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Por que não faz estradas para o povo comercializar melhor os seus produtos? Por 
que a estrada de asfalto só pode vir se vier atrelada ao projeto de irrigação? Não 
existem outros recursos e outros projetos para se fazer isso? Então, assim, acho que 
é mesmo para a gente estar brigando, buscando, conscientizando (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 

 

Essas perguntas podem ser respondidas explicitando-se o papel contraditório do 

Estado como “indutor e regulador da atividade econômica” (PEREIRA; PENIDO, 2010, p. 

254). Na política neoliberal, o Estado é mínimo enquanto interventor no mercado e é máximo 

na perspectiva de mediar as relações sociais de conflitos daí decorrentes, além de incentivar o 

setor privado. Assim, para amenizar os conflitos, fornece políticas sociais e econômicas 

compensatórias e paliativas para a população em geral e não se importa com o que é 

necessário para esta, mas, sim, em fornecer infraestrutura, como isenção de impostos, 

concessão de terrenos, entre outros benefícios, como atrativos para indústrias e/ou empresas 

se instalarem no território, seja este municipal, estadual ou federal, com a ideia de 

crescimento econômico e desenvolvimento que dista bastante da realidade de vida das 

pessoas. Ou seja, o que importa é fazer crescer e expandir sem limites o capital. A contradição 

do Estado foi identificada pelo grupo de pesquisa: 
 
É uma coisa que dói muito porque o mesmo governo que assentou é o mesmo 
governo que expulsa. O projeto é contraditório, você assenta a família e o mesmo 
governo que assenta é o que tira as famílias. E tira para dar aos outros, para as 
empresas do agronegócio (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Entendendo que os conflitos ambientais surgem das distintas práticas de 

apropriação técnica, social e cultural do mundo material e que não se limitam apenas a 

situações em que determinadas práticas de apropriação material já estejam em curso, mas se 

iniciam mesmo desde a concepção e/ou planejamento de certa atividade espacial (ZHOURI; 

LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005 apud ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010), podemos dizer que o 

município Apodi-RN vivencia um conflito socioambiental cujo cerne da questão é a disputa 

pelo modelo de desenvolvimento que se quer para o território rural de Apodi: um pautado no 

agronegócio x outro pautado na agricultura familiar de base agroecológica. Nessa perspectiva, 

trata-se de um conflito ambiental territorial gerado 
 
pela fronteira de expansão da produção de commodities que se choca com a 
territorialidade de grupos que têm na base de seus recursos elemento fundamental 
para sua reprodução sociocultural, bem como para a sustentação de sua presença 
nos embates em torno à natureza do desenvolvimento que se pretende para o país 
(ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p.17). 
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Para os movimentos sociais, o que está em jogo é uma questão de modelo de 

desenvolvimento para o território rural: 

 
Eu não tenho dúvidas de que há um conflito instalado, essa questão do perímetro 
irrigado. Eu acho que há o conflito e há uma preocupação da população, da questão 
do modelo. Todo dia, a gente se depara com pessoas preocupadas com isso, 
principalmente, as pessoas que vão ser despejadas. Não é tanto a população em si, 
vamos dizer, a sociedade, mas as pessoas que vão ser atingidas diretamente estão 
muito, muito preocupadas (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
O próprio Governo do Estado reconhece que o sistema que ele traz para o povo, que 
diz que é para libertar o povo, é falho. De 250 mil hectares que irrigam no 
Nordeste, o professor mostrou, há apenas 100 mil hectares funcionando. E 
funcionando em que condições? Naquelas condições que a gente viu lá em 
Ipanguaçu e que a gente vê em um bocado de canto que diz que é desenvolvimento. 
Então, é conflituoso esses dados também, que geram pânico no pessoal. E, aí, é 
complicada a vida depois que chegar um projeto desse, a negação de vários direitos 
de quem esta lá. É um absurdo fazer uma reforma agrária ao contrário, porque, 
durante esse tempo de luta por terras, não foi desapropriado 13 mil hectares para o 
agricultor e, de uma tacada só, dá 13 mil hectares para as empresas, multinacionais. 
Porque não adianta nem dizer que vai botar para o pequeno porque o pequeno 
mesmo não tem condições. Aí, os caras dizem: ‘ah, é porque são incapazes’. Não, 
nós não somos incapazes não, é porque esse sistema aí capitalista, do jeito que está, 
não dá certo. Nós somos capazes e mostramos isso quando vamos lá na chapada e 
vemos a produção de mel orgânica, a produção de caprinos. Nós somos capazes 
sim, agora, muitos usam esse discurso capitalista para dizer que somos incapazes, 
falhos e que os projetos falham por causa disso (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
 

Esse conflito socioambiental em Apodi-RN ocorre na fase que antecede a 

instalação do Projeto de Irrigação Santa Cruz, ou seja, a resistência é para que não ocorra a 

implantação desse projeto no município, da forma como ele está planejado, pois isso 

significaria a expansão do agronegócio na região, o que é incompatível com as atividades da 

agricultura familiar  agroecológica e com o modo de vida já existentes.  

Nessa fase, o Estado e o mercado exercem um controle burocrático e 

administrativo sobre a participação e o envolvimento dos sujeitos nas políticas, sobretudo: 

pelo controle da informação; pela falta de recursos para as políticas sociais; pela prioridade 

clientelística e partidária; pela apropriação de iniciativas da sociedade civil, 

descaracterizando-as; e pela precária publicização do poder público (SCHERER-WARREN, 

2001).  

A institucionalização da participação social nas políticas públicas se torna na 

prática um processo de legitimação das decisões governamentais que se restringe, 

eventualmente, a identificar medidas que minimizem as preocupações ambientalistas (AGRA 

FILHO, 2010) e conflui de forma perversa para o projeto neoliberal (DAGNINO, 2004). É o 
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que acontece nas audiências públicas que ocorrem na fase de licenciamento ambiental de um 

empreendimento. 

Segundo Agra Filho (2010), as audiências públicas têm por objetivos expor aos 

interessados o projeto proposto e seus impactos ambientais, dirimir as dúvidas constantes do 

Relatório de Impacto de Meio Ambiente (RIMA) e recolher as críticas e sugestões a respeito 

dos objetivos e das minimizações propostas. Essas informações servem de base para a análise 

e para o parecer final do órgão ambiental sobre o empreendimento proposto, para efeito de 

licenciamento ambiental. Nesse sentido, a audiência pública é fundamentalmente um 

momento de consulta e identificação de conflitos. 

Entretanto, na maioria das audiências públicas realizadas, tem sido recorrente a 

precariedade e mesmo a negligência dos propósitos da audiência. Isso se inicia no conteúdo 

dos RIMAs disponibilizados, cuja prática da avaliação dos impactos ambientais no Brasil, em 

geral, negligencia a questão da justiça social e se mostra omissa em relação à equidade 

ambiental (AGRA FILHO, 2010). Foi nessa lógica que aconteceram as audiências públicas da 

fase de licenciamento ambiental do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi: 

 
Em 2008, aconteceram as audiências públicas aqui. Agora, audiências públicas para 
esses projetos são geralmente o que a gente chama de ‘audiência pública para inglês 
vê’, porque não tem nem muito interesse, nem faz uma apresentação do projeto, 
não se aprofunda na discussão. Porque, como é uma questão legal, ou tem, ou não 
sai a licença, então, se faz um debate de apresentação, sem aprofundar, não há 
contraditório. Não houve contraditório nessas audiências públicas. 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

Além de ser um conflito ambiental territorial, ele se caracteriza também como um 

conflito ambiental distributivo (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010), pois se refere à 

desigualdade no acesso e uso da água. 

Vimos que comunidades camponesas da chapada do Apodi-RN têm dificuldade de 

acesso à água tanto para o consumo humano como para suas atividades produtivas. O capital 

se aproveita dessa situação e propaga a ideologia de que o perímetro irrigado irá resolver esse 

problema, trazendo água para todos. Entretanto, a exemplo do que aconteceu em outros locais, 

como Ipanguaçu-RN, o perímetro irrigado não trouxe água para os agricultores familiares 

camponeses, mas para subsidiar as grandes empresas do agronegócio. Isso pode ser visto na 

entrevista de um morador da comunidade camponesa Baldum, de Ipanguaçu, que relata ter 

vendido suas terras porque não havia água para investimento na agricultura familiar e, mesmo 

com a propagação da ideia de que a chegada do perímetro irrigado à região iria resolver esse 

problema, o perímetro foi instalado e continua não tendo água para os agricultores familiares: 



145 
 

 
Quando eu vendi a terra, eu vendi a terra porque não tinha água de jeito nenhum, o 
rio, aí, não era perenizado, e tinha aqueles projetos ‘vão fazer, vão perenizar, vem, 
vem’ e passando o tempo, e a gente sofrendo porque não tinha água. Quando 
fizeram o canal do pataxó (o canal de irrigação), esse canal aí do rio, (...) (políticos 
do estado do RN) vieram aqui, pra dizer que tinha melhorado. Eu disse: ‘não 
melhorou’. ‘Mas não melhorou? Com tanta água!’ Eu disse: ‘Não, porque não teve 
o recurso e nem a energia. Aí, faltou o capital’. Aí, eles disseram: ‘mas como é 
isso? Porque vocês só falavam que não tinha água, não tinha água’. Eu disse: 
‘doutor, mas é o seguinte: o pobre, aqui, é pobre mesmo, não tem o capital, não tem 
energia, não tem...então, a água tá correndo pro rio, mas não amenizou não’ 
(COMUNIDADE DE IPANGUAÇU). 

 

O uso da água é disputado na chapada do Apodi-RN. Agricultores familiares e 

movimentos sociais defendem o acesso igualitário à água, para beneficiar a agricultura 

familiar na perspectiva agroecológica. Já as grandes empresas do agronegócio, incentivadas 

pelo Estado, pretendem utilizar a água para seus processos produtivos agroexportadores. 

Percebemos diferentes sentidos e usos com relação a esse recurso. Para os primeiros, a água, a 

terra e outros recursos naturais têm um significado próprio, são um direito das pessoas e não 

podem ser transformados em negócio ou em voto. “A água é um bem de todos, a terra é um 

bem de todos e eles não podem se tornar um negócio” (MOVIMENTO SOCIAL). O 

movimento de resistência não é contra ter água na Chapada do Apodi-RN, mas contra o 

projeto de irrigação na forma como ele está planejado pelo DNOCS, para atender o 

agronegócio. 
 
Na verdade, nós defendemos uma coisa bem simples, inclusive, a gente até fez esse 
questionamento para o pessoal do DNOCS: ‘por que é que a água chega e a gente 
tem que sair? Eu não sei, porque Maria está lá com o lote dela, não tem nenhum 
pingo d’água, mas, na hora que a água chegar, ela vai ter que ser expulsa’. Que se 
discuta a questão da água como um todo, discuta a questão da água não só com o 
projeto, mas discuta para agregar pessoas, que esse projeto possa juntar pessoas e 
não tirar a gente do campo (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

É importante explicitar o conflito socioambiental existente em Apodi-RN com 

relação ao Projeto de Irrigação Santa Cruz, para mostrar à sociedade que, nesse município, 

tem uma contra-hegemonia, que há agricultores familiares camponeses que querem 

investimento do Estado para superar as dificuldades que eles têm, mas para continuar vivendo 

e trabalhando à sua maneira, com a agricultura familiar. 

Os sujeitos do grupo de pesquisa tomaram conhecimento do conflito em 

momentos diferentes. A universidade reconheceu o problema através da articulação que já 

existia entre alguns grupos de pesquisa e extensão e os agricultores familiares camponeses e 
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movimentos sociais de Apodi-RN. Para os movimentos sociais, o reconhecimento da 

instalação do conflito coincide com a construção da Barragem Santa Cruz: 

 
Desde que a barragem foi construída que a gente percebeu já o conflito e a gente 
começou a fazer o debate para quem aquela barragem foi construída, porque a 
gente já sabia que, para a agricultura familiar, não era. Porque construir uma 
barragem e não ter o plano dela, porque, se fosse para nós, tinha e a gente começou 
a lutar, para que a gente tivesse acesso à água. E a gente já percebeu que o projeto, 
que a água não era para os pequenos. E, na verdade, ele veio tomar pé mesmo da 
questão do conflito depois que a gente foi para Russas, que a gente começou a 
conhecer a questão do perímetro irrigado de Russas e ouviu falar que o projeto 
vinha pra cá. Na verdade, há uns dois anos atrás, naquela visita de Russas, foi que a 
gente veio começar a enxergar que o perímetro, que o problema estava instalado. E 
estava instalado o contrário: não para os trabalhadores daqui, mas para as empresas 
de fora. E a gente percebeu isso. Mas, depois que Raquel Rigotto veio para cá, 
naquele seminário, aí é que ficou claro o tamanho do conflito (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 

 
Na verdade, a gente veio a confirmar o problema no dia do seminário, porque a 
gente pensava que era um problemazinho, mas, depois, foi que a gente sentiu que 
era um problema muito grande (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Percebemos nas falas que a apresentação, no “Seminário Estadual Impacto do 

Agronegócio/Agrotóxicos ao Trabalho, ao Ambiente e à Saúde”, da pesquisa sobre 

agrotóxicos realizada pelo Núcleo TRAMAS ampliou a visibilidade da dimensão da 

problemática dos projetos de irrigação e isso fortaleceu a resistência.  

Os ACS, com exceção de dois, mencionaram ter conhecimento do conflito ao 

participar deste grupo de pesquisa. Isso reflete a dificuldade do SUS em visualizar as 

dimensões sociais, culturais, históricas e econômicas em curso nos territórios onde trabalha. 

 
Eu só tive conhecimento do tamanho do problema depois que você foi e falou para 
a gente. Mas a realidade é essa, a gente sabe do problema que a empresa do 
agronegócio já causava, as pessoas que adoeciam, procuravam lá o problema da 
gente, mas, assim, hoje, desse projeto eu não tinha o conhecimento que, hoje, eu 
tenho. Eu não sabia o tamanho do impacto que ele vai causar na nossa vida (ACS). 
 

 

O CEREST regional de Mossoró, durante a participação no grupo de pesquisa,  

identificou que, em Apodi, não existe um, mas dois conflitos. Acrescentaram o conflito nas 

comunidades camponesas da Chapada do Apodi que já estão sofrendo os impactos negativos 

de uma empresa do agronegócio já em funcionamento na região. Seguindo a classificação de 

Zhouri e Laschefski (2010, p.21), visualizamos que este se trata de um conflito ambiental 

espacial. 

 
O conflito aqui, na comunidade, assim, dentro da própria comunidade, a gente 
percebe, as pessoas que a gente conversou não, todas elas eram da mentalidade das 
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pessoas que estão aqui, elas não apoiam o projeto, mas elas disseram que tem 
pessoas que apoiam. Então, nós percebemos esse conflito dentro da própria 
comunidade e tem o conflito da comunidade com a empresa que, hoje, existe já 
instalada. E eles já sentem o impacto indiretamente, de ser vizinho de um projeto 
desse. Então, dois conflitos que eu percebi mais claramente (CEREST). 

 

A fala supracitada explicita que o Projeto de Irrigação Santa Cruz divide opiniões 

entre a sociedade apodiense, inclusive, entre as comunidades camponesas e agricultores 

familiares. Contribui para isso a ideologia do desenvolvimento, de que a instalação desses 

grandes empreendimentos irá gerar emprego e renda para as pessoas e resolver as dificuldades 

que elas enfrentam no território rural. Soma-se ainda a falta de informação sobre as 

consequências, nem sempre, positivas desse processo. 

 
Muita gente se animou porque vai receber muito dinheiro, e a gente veio 
conversando com o companheiro, a gente viu que não era bom porque ela vai 
vender terra e quem vende perde. ‘Ah, mas vai gerar emprego’, mas o agronegócio 
vem com maquinários grandes que vai acabar com o emprego das pessoas, isso é só 
prejuízo. Devemos começar a conscientizar o povo, conversar com as pessoas. Lá 
no meu assentamento, a maioria acha que o poder público vai mandar esse projeto 
que vai ser bom para os assentados. E não vai ser bom. Qual de nós tem condições 
de pagar mil e tantos reais de energia por um hectare de terra? Nós não temos 
condições. Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, a gente 
discute isso nas assembleias da associação, com a entidade que atua lá, que é a 
Terra Viva, mas tem pessoas que dizem: ‘eu sou de coração a favor do projeto’. E 
tem muitas pessoas que dizem: ‘não, faz muito tempo que falam desse projeto e ele 
não sai’. Mas, gente, vai sair e a gente vai ter que começar a ver esse conflito 
(ACS). 
 
A população lá da ACS está toda em conflito porque eles não querem sair da terra 
deles (ACS). 
 
Acredita que aqueles que estão atingidos diretamente, na Agrovila Palmares, 
infelizmente, ainda tem companheiro de dentro da própria comunidade que acredita 
que esse projeto vem beneficiar a ele? E essa é minha preocupação, assim, tem dois 
lados: porque está na discussão aqui, ele está vendo as coisas de um jeito, mas, 
quando chega alguém de outro lado, os companheiros estão achando, alguns 
companheiros, não são todos, eles estão achando que esse projeto vem a beneficiar. 
Eu já tenho debatido muito com companheiros das comunidades mesmo, e eles 
dizem: ‘não, mas é assim, a gente não pode empatar isso não’. Eu digo: ‘pode. 
Tudo depende da gente, se a gente acredita que uma coisa pode acontecer, a gente 
pode fazer ela poder acontecer. Agora, se a gente disser: ‘não, isso não tem nada a 
ver comigo’’ (COMUNIDADE). 
 

 

Em meio a essas visões distintas, entre os que são a favor do projeto de irrigação e 

os que são contra, o movimento de resistência ao projeto vem cada vez mais se fortalecendo. 

Como, até então, discutimos a caracterização do conflito socioambiental em Apodi-RN, a 

partir de agora, falaremos das formas de resistência em curso. 
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Com base em Scherer-Warren (2008), podemos dizer que esse processo de 

resistência em Apodi-RN se caracteriza como um movimento social, pois existe uma 

identificação entre o STTR, a CPT, algumas ONG, agricultores familiares camponeses, 

alguns atores de universidades e outras instituições e entidades contra um adversário, que é o 

agronegócio/agrotóxicos, materializados no projeto de irrigação do DNOCS, já que este vem 

atrelado ao agronegócio, e o projeto almejado do movimento social é a agricultura familiar de 

base agroecológica. 

Ao voltarmos à história da Chapada do Apodi-RN, já discutida, percebemos que 

esse movimento social rural, em Apodi-RN, já existe há algum tempo. Isso como resultado da 

conquista dos assentamentos e do STTR e de um trabalho de incentivo à agricultura familiar 

de base agroecológica coordenado pelo sindicato com apoio da CPT. Então, desde essa época 

que existe um movimento social contra a utilização de agrotóxicos e de respeito ao trabalho e 

à vida dos camponeses. 

Contribuiu também para esse processo a Escola de Formação do STTR, existente 

desde 2004, que, junto com parceiros, discute em Apodi questões como o modelo de 

desenvolvimento para o campo rural, o avanço do agronegócio nessas regiões, o uso e a 

grande quantidade de agrotóxicos. Nessa perspectiva, a partir de uma nova compreensão de 

praticar uma agricultura agroecológica, sem a utilização do veneno, veio se fazendo nas 

comunidades camponesas essa discussão de abolir da vida das pessoas o uso de agrotóxicos. 

Entretanto o movimento de resistência ao agronegócio/agrotóxicos começou a 

ganhar corpo de forma mais sistematizada a partir de 2008, quando a possibilidade da 

instalação do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi se tornou mais concreta com 

audiências públicas para o licenciamento ambiental desse empreendimento. Ou seja, a 

resistência contra o agronegócio/agrotóxicos se materializa na luta contra a instalação do 

projeto de irrigação em Apodi. “Depois que esse projeto começou a ganhar força lá em Apodi, 

também, da mesma forma, o movimento também começou a ganhar força” (MOVIMENTOS 

SOCIAIS). O movimento começou com a coordenação do STTR, apoiada pela CPT e outras 

instituições:  

 
Começamos a fazer uma luta, puxada pelo sindicato com o apoio da CPT e de 
outras instituições, uma luta de resistência. E lutar contra um projeto de irrigação, 
lutar contra um projeto de 280 milhões que já está no PAC, que é dinheiro, 
praticamente, certo, garantido, não é fácil. Porque há na consciência das pessoas de 
que esse projeto de 280 milhões irá trazer grandes benefícios para o município, vai 
trazer mais de 15 mil empregos direto, vai trazer uma nova dinâmica ao comércio 
etc, etc. Então, nós teríamos que começar a trabalhar um discurso contrário a esse, 
para desmistificar esse tipo de desenvolvimento (MOVIMENTOS SOCIAL). 
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No mesmo ano de 2008, começaram a realizar visitas a outros locais onde  

perímetro irrigado do DNOCS já estivesse em funcionamento. Assim, foram junto com alguns 

agricultores familiares de Apodi ao Vale do Assu, no RN, aonde fizeram uma visita rápida 

pelas estradas e conversaram com o sindicato rural da região. “Foi um primeiro processo de 

construção da resistência, no qual as pessoas de Apodi ficaram impactadas com a miséria que 

estava fora das fazendas do agronegócio” (MOVIMENTO SOCIAL). Visitaram também o 

Tabuleiro de Russas e Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará, para mostrar aos agricultores 

familiares de Apodi essa realidade e conversar com as famílias atingidas pelo projeto.  

Segundo a CPT, com esse intercâmbio entre agricultores familiares de outros 

territórios impactados por esses projetos de irrigação do DNOCS, começou-se, de certa forma, 

a consciência das famílias, das pessoas que poderão ser impactadas com o projeto de irrigação 

de Apodi-RN. “E isso foi importante para a criação de um movimento de resistência muito 

grande ao projeto de irrigação, ao agronegócio lá da Chapada do Apodi” (MOVIMENTO 

SOCIAL). 

No início, o movimento social era criticado pela sociedade apodiense: “Quando 

nós começamos a luta pela primeira vez, na primeira reunião, o nome que a gente levava lá na 

cidade de Apodi era de ‘besta’” (COMUNIDADE). Isso remete ao fato de os movimentos de 

resistência aos grandes empreendimentos, os ambientalistas, serem vistos como entraves ao 

desenvolvimento, ao crescimento econômico. 

O movimento de resistência em Apodi-RN ganhou força quando teve contato com 

a pesquisa dos agrotóxicos do Núcleo TRAMAS:  “A partir dessa pesquisa do grupo 

TRAMAS e depois desse trabalho, dessa parceria, desse diálogo com o núcleo TRAMAS, nós 

começamos a procurar mais e informar mais sobre essa questão dos agrotóxicos” 

(MOVIMENTOS SOCIAIS). 

A repercussão do Seminário Estadual Impacto do Agronegócio/Agrotóxicos ao 

Trabalho, ao Ambiente e à Saúde, como um momento de divulgação dos impactos causados 

pelo agronegócio, em especial, dos agrotóxicos, para a saúde humana, foi, segundo o 

movimento de resistência, a alavancada para que o movimento tomasse um caráter estadual, e 

não só localizado em Apodi-RN. 

 
Isso também unificou todo o movimento social do campo, desde as duas 
federações, desde o MST, desde a CPT e todo mundo, isso foi ganhando corpo. Isso 
é uma preocupação nossa e, também, não podia deixar de ser do movimento do 
campo. É um debate, para nós, interessante, que tem ganhado adesão no mundo 
inteiro. Esse debate não é mais de Apodi, não é só o Rio Grande do Norte, mas em 
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toda roda de conversa, em movimentos nacionais, estão preocupados com essa 
questão (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Durante os seminários temáticos realizados no grupo de pesquisa, os movimentos 

sociais explicitaram os motivos da resistência e trouxeram como principal ponto a questão do 

modelo de desenvolvimento para o campo:  

 
A primeira questão é: ‘Por que contestar o projeto de irrigação da Chapada do 
Apodi aqui, no município de Apodi?’ Geralmente, o pessoal diz que a gente é que 
tem sido até antiquado nos nossos dizeres porque ‘ora, não querer o 
desenvolvimento para o nosso município?’. Mas que desenvolvimento é esse que 
traz doenças, que traz mazelas para quem está lá no campo? Então, a Chapada do 
Apodi da parte que compreende o Ceará está sendo alvo de inúmeros problemas 
sociais e ambientais trazidos pelo agronegócio, pelas empresas nacionais e 
transnacionais que atuam no grande negócio da fruticultura irrigada. Então, essa 
realidade já está dada na porção que compreende o estado do Ceará. E, aqui, a gente 
tem como anteceder esses fatos que, hoje, é visível lá, estudos mostram isso, e a 
sociedade, hoje, aponta os principais problemas lá [...] Então, diante desses fatos, 
não se pode aceitar um projeto de irrigação baseada numa ótica de desenvolvimento 
totalmente contraditória para a realidade local. São essas experiências que o 
DNOCS acumula no que diz respeito à execução de projetos de irrigação no 
Nordeste. Surge então a grande questão: ‘desenvolvimento para quê e para quem?’. 
Então, é preciso a gente ver que desenvolvimento é esse, para quê. Quando vêm 
empresas transnacionais, com a tendência de a gente produzir aqui e levar lá para o 
exterior, então, para quem vai ficar esse desenvolvimento? Será que é 
desenvolvimento? Pode ser o crescimento da produção porque eles vão usar mais 
terras, mas nós produzimos também e de boa qualidade. Então, a gente não tem 
essa fama de exportar para o exterior, talvez, seja essa questão que eles querem 
porque, realmente, o que interessa, como dizia Eduardo Galeano, o que interessa 
para o capitalismo e o agronegócio são os números, os numerozinhos, desses 
governos progressistas chamados aí, a balança favorável para tirar o país de uma 
crise que a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que viver nossa vida 
bem e com saúde, nós, que somos agricultores, a gente quer é viver com saúde, 
lazer, em paz, nas nossas pequenas propriedades. A história dos projetos do 
DNOCS é que, até hoje, a gente desafia um técnico do DNOCS vir mostrar um 
projeto que deu certo, que está 100% funcionando. Não existe. Se essa história do 
projeto de irrigação do DNOCS desse certo, o desenvolvimento, que diz que vai ter, 
se comparado a outras localidades, se diz que vai ter serviços de saúde melhor, IDH 
melhor que mede tudo isso, Assu não estava lá embaixo no IDH, Ipanguaçu 
também. Então, no município de Apodi, a gente tem algumas experiências; nós 
listamos: a questão do manejo da caatinga, a apicultura, que é muito forte, a 
caprinocultura, a questão das hortaliças orgânicas, a agricultura de sequeiro, a 
questão da produção de polpas de fruta, que também existe e os quintais produtivos, 
que é a questão de você ter nos seus quintais a galinha, um canteirozinho, uma 
coisa toda que vai vivendo bem ali, com saúde e dignidade (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 

 
 

Apreendemos nessa fala uma visão que desmistifica a ideologia do 

desenvolvimento, que compara a realidade do CE, com os impactos que o agronegócio trouxe 

para comunidades camponesas, com a do RN, com a vida e trabalho no campo da Chapada do 

Apodi-RN, mostrando as potencialidades desta e defendendo a agricultura familiar.  
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Destacamos o entendimento do movimento social de que os agricultores são a base 

fundamental para que as mobilizações se concretizem. Nesse sentido, Movimentos Sociais 

chama atenção para o fato de que “é preciso o povo acreditar na luta, porque não há luta sem 

povo. Se o povo quiser, a gente tem como fazer alguma coisa”. E isso traz a necessidade de 

envolvimento dos agricultores familiares e de ampliar o debate e tornar visíveis o conflito e a 

resistência: 

 
Isso é uma discussão que a gente tem que levar muito, é nas conversas, no trabalho 
diário, para as pessoas estarem debatendo. Dentro da igreja, tem um momento de 
passar um pouco sobre irrigação e a gente não pode ter medo, porque muita gente 
diz: ‘ah, tá vendo que vocês não vão conseguir barrar o grande!”. Então, vamos 
tentar ver se a gente chega lá dentro das comunidades, tentar falar um pouco sobre 
isso (ACS). 
 
Com relação a esse projeto, é preciso que a população se conscientize, para 
saberem o que querem. Precisa os agricultores se empenhar, se engajar mais na luta 
(COMUNIDADE). 
 
Depois do seminário que aconteceu aqui, os trabalhadores também foram tomando 
consciência da situação, do que é o projeto (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 
Nós não vamos parar não. Nós vamos lutar, enquanto a gente puder, a gente vai 
lutar (COMUNIDADE). 

  

Sintetizamos a seguir, a partir da apresentação dos movimentos sociais no 

seminário temático do grupo, as principais mobilizações que foram e estão sendo realizadas 

pelo movimento social contra o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi, as quais, não 

necessariamente, ocorreram nesta ordem, mas, por questões didáticas, nós as enumeramos: 

1 Seminário de Sementes. É o resgate da semente nativa, da semente crioula. 

Vários agricultores têm seu banco de semente e preservam essa questão, evitando a transgenia 

e sendo líder das sementes no seu roçado.  

2 Seminário Impacto do Agronegócio/Agrotóxicos à Saúde, ao Trabalho e ao 

Meio Ambiente. É apontado como uma das ações fundamentais da resistência, pois foi a 

partir daí que houve uma maior visibilidade sobre a dimensão do problema. 

3 Audiência com o Ministro da Integração. Foi solicitada pelos movimentos 

sociais, para debater a questão do Projeto de Irrigação da Chapada do Apodi. Nessa audiência, 

o Ministro da Integração disse que seria revisto o projeto, tendo em vista que existia o conflito 

na região e que não era aceito com unanimidade.  

4 Ato Público contra o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi. Ocorreu no 

dia 25 de julho de 2011, dia do trabalhador e da trabalhadora rural, com a presença, nas ruas 
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de Apodi-RN, de cerca de dois mil agricultores e agricultoras, dizendo que não aceitavam 

essa irrigação na Chapada do Apodi.   

5 Discussão do projeto de irrigação nas comunidades atingidas. O movimento 

foi discutir junto com as comunidades se existia o consenso, questionando: “É isso que a 

gente quer? Porque a gente vive com dignidade. Muitos dos que ali moram não concordam 

com esse modelo que o DNOCS prega, um modelo que visa ao acúmulo de capital e o que a 

gente quer é distribuição de renda, não é nem acúmulo de capital, é que a gente viva com 

dignidade” (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 6 Intercâmbio com agricultores do estado do Ceará. Realizaram visitas ao 

perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas, para trocar experiências e ver o que está 

acontecendo naquela região. 

7 Manifesto do Fórum do Campo Potiguar – FOCAMPO - contra a instalação 

do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi. Segundo a CPT, nos anos 1990, diversas 

entidades da sociedade civil organizada do Rio Grande do Norte criaram a articulação 

FOCAMPO, no intuito de lutar por políticas públicas para o campo. Com o movimento 

sindical rural à frente, juntamente com algumas ONG e Pastorais, o FOCAMPO teve atuação 

importante na conquista e na execução de políticas públicas para o campo no RN, sobretudo, 

em relação ao PAPP (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor). Por vários anos, o 

FOCAMPO foi o articulador dessas políticas no estado. 

Já no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o movimento sindical rural 

passou por uma crise que culminou com uma divisão em nível nacional, do que surgiu a 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - FETRAF-Brasil. Essa divisão no 

movimento sindical repercute na articulação do FOCAMPO, inviabilizando sua caminhada. 

Por outro lado, também surge a ASA (Articulação Semiárida) - ASA Potiguar, que inicia uma 

nova articulação em torno das políticas públicas para o semiárido. Isso fez com que o 

FOCAMPO desaparecesse. 

Em 2011, em uma reunião da ASA Potiguar, sobre a questão da terra no RN, 

discutiu-se a questão do projeto de irrigação da Chapada do Apodi como sinal da forte 

presença do capital em territórios camponeses. Daí, surgiu a proposta de se unificarem todos 

os movimentos sociais do campo do RN, em torno da bandeira em defesa do território rural na 

Chapada do Apodi e lutarem contra o projeto de irrigação. Houve uma reunião em que 

estiveram presentes Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do 

Norte (FETARN), FETRAF, Movimento dos Sem-Terra (MST), Movimento de Libertação 

dos Sem Terra (MLST), CPT, STTR Apodi, ASA Potiguar, CUT, além de algumas ONG. 
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Dessa reunião, encaminharam-se uma agenda de luta contra o perímetro irrigado e a ideia de 

rearticular o FOCAMPO, só que, dessa vez, com o papel de articulação política, e não mais de 

execução de políticas públicas, como era a sua característica antes. Hoje, o FOCAMPO tem a 

finalidade de articular as lutas dos diversos movimentos sociais do campo no RN. 

8 A Campanha Nacional contra os Agrotóxicos e pela Vida. Está em execução. 

Consiste na apresentação e discussão do filme “O Veneno está na Mesa” nas comunidades 

camponesas. Essa ação tem proporcionado uma compreensão maior sobre o problema dos 

agrotóxicos para a saúde das pessoas.  

9 Mulheres elaboram duas mil cartas endereçadas à presidenta da república. 

Apodi conta com 40 Grupos de Mulheres que formam o movimento de mulheres da cidade. A 

elaboração dessas cartas foi uma iniciativa do movimento das mulheres constituído pelo 

Centro Feminista 8 de Março, situado em Mossoró, e por esse movimento de Apodi-RN. O 

objetivo era dar visibilidade à voz das mulheres da região sobre o Perímetro Irrigado Santa 

Cruz do Apodi-RN. Assim, foram escritas em torno de 1200 cartas pelas mulheres 

camponesas de Apodi e enviadas à presidenta Dilma solicitando a não instalação do perímetro 

irrigado. 

10 A Escola de Formação do STTRA. Ocorre com a articulação de instituições 

parceiras do sindicato. Todo final de mês, reúnem-se cerca de 45 filhos de agricultores e 

agricultoras para discutir temas referentes à agricultura familiar. Os temas trabalhados até 

então foram: agrotóxicos; Agroecologia; análise de conjuntura política, “para ver como é que 

está a questão da política para a agricultura familiar, como está sendo promovida, se os 

agricultores familiares estão tendo vez, porque, de repente, a gente vê o agronegócio 

ganhando vez, e a agricultura familiar...” (MOVIMENTOS SOCIAIS); o modelo de 

desenvolvimento baseado na questão do respeito ao meio ambiente, ao trabalhador e a sua 

saúde, contrapondo-se ao modelo do agronegócio; campesinato; a questão agrária brasileira; e 

a questão das relações sociais de gênero. 

Visualizamos uma diversidade de ações de mobilização e de atores envolvidos 

com o movimento social de resistência ao projeto de irrigação para Apodi. Os que estão nessa 

luta se sentem desprotegidos com relação ao Estado e entendem que a alternativa para barrar o 

projeto de irrigação é fortalecer a luta do movimento, como podemos observar:  

 
A gente de Baixa Verde está preocupado é com essa irrigação porque eu não vejo 
sequer uma pessoa do crédito fundiário, que a gente faz parte do crédito fundiário, 
eu não vejo sequer uma pessoa para defender nós. Só tem nós mesmos, que somos 
assentados, que procuramos nos defender. E isso é uma preocupação grande. Se a 
gente não tivesse sempre se reunindo, para procurar sempre se defender, eles já 
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estavam há muito tempo aqui dentro. Mas, graças a Deus, há muito tempo que a 
gente vem lutando, batalhando por isso, para ver se eles não vêm 
(COMUNIDADE).  
 
A Secretaria de Agricultura, eu acho, era para estar defendendo o agricultor [...] 
(COMUNIDADE). 

 
 Diante de tantas mobilizações, o movimento social já obteve alguns resultados 

positivos, conquistados através dessa luta: 
 
O negócio não está bem do jeito que eles querem não. Nós estamos mexendo com 
tanta coisa que eu acho que o Brasil já está sabendo do tamanho do desastre que 
está preparado para a Chapada do Apodi. Eles já mexeram com todo mundo, e nós 
também já mexemos com tudo quanto é lugar, nós já mexemos com deputado, com 
senador, com o governador e Dona Dilma (presidenta da república). Ela está 
dizendo que vai preservar o meio ambiente, então, está bom de a gente chamar ela à 
atenção e dizer: ‘por que vocês não retiram o projeto lá para as propriedades? 
Vocês querem é esculhambar com nós, agricultores familiares’ (COMUNIDADE). 
 
Com essas várias ações aqui, inclusive do FOCAMPO, que é movimento que 
representa todos os movimentos, nós estamos conseguindo fazer com que essa 
questão da irrigação da Chapada do Apodi seja pautada em todas as reuniões que 
discutem que é referente a isso, todas as reuniões do Governo Federal está sendo 
pautada e isso está sendo discutido em todo canto. Eles estão preocupados, pelo 
menos, com o que está sendo colocado pela sociedade, mas é preciso a gente 
continuar firme e não achar que está bom, ou que está muito ruim, a gente tem que 
saber qual é o nosso papel. Então, por isso que a gente tem que acreditar na força 
dos movimentos; são essas forças que vão se acumulando, que a gente vai fazendo 
essas ações e vai movendo, e vai conseguindo entrar nos espaços, e conseguindo 
representar nossas forças e nossos ideais. (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Apesar desses avanços do movimento social, a resistência enfrenta também 

algumas dificuldades: “Nós vencemos a batalha, mas não está do jeito que a gente quer [...]” 

(COMUNIDADE).  

 
Hoje, você diz: ‘lá, é um espelho’, mas não é bem um espelho, a gente tem muitos 
problemas e, para a gente, não é fácil (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Esses projetos de irrigação, esse modelo do DNOCS, eles fazem com que a gente 
chegue ao ponto de se estressar de tanto pedir às pessoas para terem consciência, 
fica debatendo direto nas assembleias, discutindo, colocando todas as energias para 
fora. E um debate que a gente travava eram essas propostas, que, a meu ver, são 
propostas que a prefeitura coloca de ilusão para os agricultores. Assim, a gente fica 
muito triste com essa discussão, com a falta de conscientização de muitos 
agricultores que não estão percebendo isso. Não percebem porque esses projetos 
são num formato só, têm as unificações. Vamos unificar todas as propostas e fazer 
diferente, mas a gente sabe que é muito difícil vencer esses grandes, porque a 
proposta do DNOCS é para grande, não é para pequeno. Por mais que a gente 
queira ter uma vantagem assim, aqui e ali, mas nunca vai ser igual. Tem momento 
que é cansativo, a gente insiste com as pessoas para vir para o debate, para fazer a 
discussão (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
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Em resumo, destaca-se nas relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde, no 

território rural da Chapada do Apodi-RN, um conflito socioambiental de caráter territorial e 

distributivo cuja luta é contra o agronegócio/agrotóxicos nesse município, materializada 

contra a instalação do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi, e em defesa do acesso 

igualitário ao uso da água para a agricultura familiar camponesa. Incluímos ainda o conflito 

ambiental espacial contra uma empresa do agronegócio existente na chapada. Percebemos um 

território em disputa com atores com interesses distintos no qual emerge a resistência. Esta 

ganha força para além dos contornos locais e se constitui numa rede de movimento social no 

Rio Grande do Norte, expandindo suas ações para o cenário nacional. Ainda nesse contexto, o 

grupo de pesquisa identificou as implicações desse projeto de irrigação para a produção, o 

trabalho, o ambiente e a saúde de Apodi-RN. 

 

 

1.2.7 Implicações do Projeto de Irrigação Santa Cruz para a produção, o trabalho, o ambiente 

e a saúde: “Então, vai acabar a agricultura familiar na Chapada do Apodi?” 

 

 

A partir da percepção dos sujeitos do grupo de pesquisa, discutimos agora as 

implicações do Projeto de Irrigação Santa Cruz para a produção, o trabalho, o ambiente e a 

saúde na Chapada do Apodi-RN. 

Primeiro, é preciso entender que o projeto está no rol dos empreendimentos do 

PAC e significa a expansão do capital para territórios rurais brasileiros. Nesse sentido, ele 

possui impactos semelhantes a outros processos de produção, como hidrelétricas, 

metalúrgicas, minerações, petrolíferas, entre outros. Segundo, torna-se necessário identificar 

que existem implicações na fase que antecede a instalação do empreendimento e naquela em 

que ele está em funcionamento.  

Apodi-RN encontra-se na fase de pré-instalação do projeto de irrigação e, nesta, já 

se percebem algumas implicações decorrentes, principalmente, da desapropriação, que 

provoca a desterritorialização das comunidades camponesas, e da falta de informação da 

população sobre de que se trata o empreendimento, o que gera para as pessoas, sobretudo, 

para os agricultores familiares atingidos, incertezas e medo do futuro. 

O decreto do dia 10 de junho de 2011, da presidenta da República declara de 

utilidade pública, para fins de desapropriação pelo DNOCS a área de terra e respectivas 

benfeitorias, titulada a diversos particulares, com, aproximadamente, 13.855,13 hectares, 
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localizados no município de Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte (DECRETO DE 10 

DE JUNHO DE 2011). 

A desapropriação foi vista com surpresa por alguns sujeitos do grupo de pesquisa, 

do SUS e da universidade, que questionaram se havia alguma lei que determinasse essa 

desapropriação e o que caracteriza um “interesse público”. A isso, os movimentos sociais 

responderam: 

 
A lei da desapropriação, quando é para a reforma agrária, ela é mais complicada, é 
mais burocrática, tem uma série de entraves para a desapropriação. Quando é a 
desapropriação de interesse público, aí, não tem nada que impeça, tira gente, tira 
hospital, tira o que quiser. Sendo de interesse público, isso é a lei do Brasil. Para 
esse tipo de projeto, pela lei, é de interesse público. Então, a desapropriação é 
interesse público, então, não tem problema em desapropriar (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 

 
O significado “interesse público”, para fins de desapropriação, é questionável, em 

virtude de não se visualizar o que representa isso para as comunidades que deverão 

obrigatoriamente, por lei, sair de seus territórios, de suas vidas e tentar recomeçar, ou 

sobreviver em outros espaços, enfrentando dificuldades que, geralmente, não são amparadas 

pelo mesmo poder público, o Estado, que as ocasionou.  
 
A nossa preocupação não é tanto o projeto, é o projeto em si, da maneira como está 
dito, tirar famílias, que o cara é produtor, aí, vir para onde? Isso deixa a gente 
bastante preocupado. Para onde essa família vai se estão lá há mais de cem anos 
que moram? (MOVIMENTOS SOCIAS). 

 

De acordo com Pereira e Penido (2010), os sujeitos possuem uma relação com seu 

território cercada de sentimentos, valores e preferências, transmitidos através de gerações que 

construíram sua própria cultura, seu modo de vida e não atribuem apenas valor material, mas 

também um valor simbólico à terra, à mata, à água, entre outros recursos naturais, formadores 

de identidades. Nessa perspectiva, o território transcende a dimensão objetiva da reprodução 

de necessidades básicas e das relações de poder ao incluir a dimensão subjetiva e simbólica, 

identitária, afetiva e cultural, fundada pela prática social.  

Esse processo de desapropriação é conflituoso, como podemos ver em Apodi-RN. 

De um lado, temos o Estado, na figura do DNOCS, realizando a desapropriação por se tratar 

de um “interesse público”. Identificamos que é um processo autoritário que invade a casa das 

pessoas e impõe medo aos agricultores familiares. Do outro, temos comunidades camponesas 

nas quais algumas pessoas se mobilizam no movimento social e buscam garantir seu 
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território, e outras ficam sem saber o que fazer, com descrédito no movimento social, por 

serem os “pequenos contra os grandes”.  

 
O DNOCS, a primeira coisa que ele fez na Chapada do Apodi, chegando nas 
propriedades, entrando sem pedir licença e amedrontando o agricultor 
(COMUNIDADE).  
 
O pessoal do DNOCS esteve em Laje do Meio, porque, assim, o assentamento tem 
uma comunidade vizinha que tem os seus terrenos, aí, eles disseram nessas famílias 
que nem eles disseram lá em Baixa do Tubarão, que as famílias tinham 45 dias para 
deixar as suas terras. E as famílias: ‘o que é que a gente vai fazer?’. Eu disse: ‘a 
gente tem que fazer movimento, se juntem ao movimento’. ‘Mas será que vai valer 
a pena?’ Eu disse: ‘não vai valer a pena você ficar com os braços cruzados, 
esperando que os outros resolvam por você. Tem que todo mundo unir as mãos, 
unir as forças’ (ACS). 
 
Lá, quando chegaram a primeira vez no assentamento, eles disseram que a gente ia 
sair das casas e entregar tudo, porque ia pegar 100%. Só que a gente bateu o pé e 
disse que ia haver morte lá dentro, porque não existe esse direito de você comprar 
uma terra, você está pagando, é sua, e os outros chegarem e se instalarem lá dentro, 
como se fossem donos. Então, quando a gente se mobilizou, teve até uma reunião 
aqui, na igreja, a gente fez muita mobilização social. O pessoal do DNOCS veio 
aqui e, depois, voltaram lá, para uma reunião com a gente, puxaram o mapa, 
colocaram em cima da mesa e disseram o seguinte: ‘não vai mais pegar o 
assentamento todo; vai pegar em torno de 40%’, e a gente bateu o martelo e disse: 
‘não vai pegar nada porque a gente não quer nada, não quer nada porque a gente 
trabalha a agricultura familiar. Então, vai acabar a agricultura familiar na 
Chapada do Apodi?’ (ACS). 

 

A perda e/ou alteração do território como suporte da memória e da vida ocasiona 

um desenraizamento e um esfacelamento da identidade individual e coletiva dos sujeitos e 

isso incide em processos de desterritorialização (PEREIRA; PENIDO, 2010).  

A ocupação do espaço pelo Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi e, 

consequentemente, do agronegócio, ocasiona a desterritorialização. Esta é a exclusão, 

privação e/ou precarização da vida das pessoas atingidas, as quais são as menos favorecidas, 

afigurando-se como formas de exclusão socioespacial e insegurança (PEREIRA; PENIDO, 

2010). Dizemos que a desterritorialização, para os mais pobres, é “resultado da total falta de 

opção de alternativas, de ‘flexibilidades’, em experiências múltiplas imprevisíveis em busca 

da simples sobrevivência física cotidiana” (HAESBAERT, 2002, p.12). 

Observamos claramente na Chapada do Apodi-RN a determinação social do 

processo saúde-doença, já que o projeto de irrigação nesse território é reflexo de um modelo 

de desenvolvimento rural de incentivo à expansão do agronegócio e está trazendo implicações 

para o processo saúde-doença individual/coletivo de comunidades camponesas, em especial, 

as que estão diretamente atingidas pela desapropriação. Há relatos de transtornos mentais, 
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como ansiedade, depressão, estresse, em decorrência do medo do que vem depois da irrigação 

e de como será a vida dos agricultores familiares: 

 
Esse projeto, falando em termos total, esse projeto aí vai causar um impacto em 
tudo na vida dos agricultores da Chapada do Apodi; já está causando porque tem 
muita gente aí que já perdeu o sossego, não tem mais sossego, não dorme, não se 
alimenta mais que preste (ACS). 

 

Assim, identificamos que um grande empreendimento do PAC, a exemplo do 

Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi, provoca a expulsão forçada de comunidades, no 

caso, camponesas. Existem os que são expulsos pela desapropriação, os que são seduzidos a 

venderem suas terras, aqueles que tentam resistir, mas não conseguem, porque, nesse caso, 

não é possível haver vizinhança entre agronegócio e Agroecologia. Entretanto a expulsão não 

é total, posto que precisam ficar aqueles que são funcionais ao capital (LEROY, 2010), como 

os que ficam para se tornarem trabalhadores assalariados do agronegócio. Sobre a 

incompatibilidade entre agronegócio e Agroecologia em Apodi-RN, visualizamos os 

seguintes comentários: 

 
Porque, quando chegar, vai acabar com a apicultura, porque nós sabemos que as 
abelhas não vão sobreviver onde tem esse veneno, caprinocultura também, porque 
os caprinos vão comer de quê? Porque são matas nativas que a gente tem lá nos 
lotes e algumas leguminosas que as pessoas já fizeram na unidade demonstrativa, 
para dar as quantidades, proteínas, essas coisas. E o agrotóxico vizinho vai acabar 
com tudo isso. A gente vai ficar só com o quê? Só com a casa e um pedaço de terra, 
sem ter condições de trabalhar. Por quê? Porque você vai fazer orgânico, mas não 
vai ficar orgânico, porque o veneno está ali, próximo, atingindo as plantas, os 
animais, alimentação, tudo, as águas, o solo que vai ficar improdutivo (ACS).  
 

 

Além de tudo que discutimos, identificamos como implicações decorrentes da 

instalação do projeto de irrigação de Apodi, para a produção e o trabalho em comunidades 

camponesas no município: a perda da produção da agricultura familiar de base agroecológica, 

pois, como vimos, é incompatível serem vizinhas do agronegócio; a transformação de um 

agricultor familiar camponês, um trabalhador autônomo, em um trabalhador assalariado do 

agronegócio, com mudanças na sua forma de viver e trabalhar; a precarização do trabalho; a 

utilização intensiva de agrotóxicos na produção, contaminando trabalhadores, comunidades e 

ambiente. 

 
O agricultor familiar que ficar vai produzir o que a empresa diz, não é o que ele 
quer, não é criar as galinhas dela, não é a horta, cada um vai produzir cacau ligado 
à empresa, o que ele for produzir é a empresa que vai dizer a ela o que ela vai 
produzir. Isso deixou a gente bastante preocupado, e nós estamos aí, no diálogo. De 
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primeiro, aqui, na nossa região, teve uma luta grande da agricultura camponesa e, 
aos poucos, hoje, ainda tem muitos produzindo sem usar veneno, sem usar 
agrotóxicos. Nós não queremos de maneira nenhuma acontecer com os 
trabalhadores, com os companheiros que moram na chapada, o que aconteceu lá em 
Limoeiro, lá em Assu e lá em Russas, no Ceará (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 
Se você trabalha só meio dia, você deve se preocupar porque já vai ter um impacto 
na saúde, porque não vai nem aguentar trabalhar (ACS). 
 
Vai gerar renda, mas vai gerar tanto prejuízo: prostituição, doenças, famílias 
desabrigadas porque não têm onde morar e, por mais que você tenha uma casa, 
você não tem como produzir ao seu redor, e uma série de coisas...Vai empregar as 
pessoas que vem não sei de onde e a gente, que fica aqui, vai ficar só com o 
dedinho na boca, olhando ele trabalhar. E o que eles vão produzir aqui? Cacau, uva 
e abacaxi. Nós sobrevivemos disso? Nós não vamos sobreviver... (ACS) 
 
Se, acaso, esse projeto sair, da irrigação da chapada, eu acho que só vai trazer 
prejuízo e acabar com a produção de mel, ovino, caprino, uma grande produção de 
polpas que tem nos assentamentos da chapada, que vende para as escolas e 
organizações da região, como Mossoró, Severiano, bastante canto em outras 
cidades. Eu acho que seria bastante afetado, tudo isso aí vem acabar se, acaso, esse 
projeto sair (ACS). 

 

Com relação aos impactos ambientais, destacamos: contaminação da água, do ar e 

do solo por agrotóxicos, redução de animais e perda da biodiversidade. Sobre isso, ver 

comentário: 

 
Para falar a verdade, eu não tinha conhecimento do projeto, sabia que existia, mas 
não tinha conhecimento do que ele poderia causar, do tamanho do impacto que ele 
é capaz de causar na nossa região, uma terra tão boa, tão fértil que tudo dá, é só, 
vamos dizer assim, associar o projeto para o povo, não estragar o que já tem, 
porque, na chapada, a gente sabe que tem várias pessoas que vivem daquilo, de 
plantação, de várias coisas: milho, feijão, algodão, sorgo e, principalmente, da 
cultura do mel - nós somos um dos maiores produtores de mel. Aí, se vier esse 
projeto e acabar com tudo, como é que essas famílias vão sobreviver? Quem já tem, 
a gente quer melhorar, a gente não quer mexer no que já tem, então, a gente, que é 
agente de saúde, a gente só quer a prevenção, a gente quer que todo mundo viva 
bem e conviva na terra que está para se sustentar nela, e não destruir tudo que a 
gente tem. A gente tem água boa, tem solo fértil, então, eu acho que, se o projeto é 
para beneficiar as pessoas, então, que ele seja viável, mas de uma forma que ele não 
vá prejudicar outras pessoas, porque a gente tem quase um assentamento inteiro que 
será retirado (ACS). 

  

De acordo com Rigotto (2009), uma vez instalados esses grandes processos de 

produção, no caso, o agronegócio, com a vinda do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi, 

ocorrem amplas transformações territoriais que repercutem de forma diversificada na saúde. 

Podemos citar a desorganização do modo de vida de comunidades tradicionais; o 

comprometimento da biodiversidade e do acesso a recursos naturais, como a terra e a água; 

desagregação familiar e novos padrões de gênero. Soma-se ainda a atração de grandes 

contingentes de trabalhadores de outras localidades para o território, o que gera novas 
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demandas de saneamento, moradia, educação, lazer, transporte. Associam-se também a esses 

processos migratórios a violência, acidentes de trânsito, doenças sexualmente transmissíveis e 

AIDS, consumo de álcool e drogas ilícitas, doenças mentais e sofrimento psíquico, gravidez 

precoce etc. 

Os impactos para a saúde estão relacionados, além de à mudança na forma de 

trabalhar e viver, ao uso de agrotóxicos no agronegócio, que trazem problemas de saúde tanto 

para os trabalhadores como para as comunidades do entorno e a população em geral que 

consome o alimento com veneno. Sobre isso, o grupo de pesquisa identificou: 
 

O pior de tudo, numa reunião que a gente teve, é que foi colocado bem claro que 
esse projeto que vem para cá, os agricultores morrem mais cedo do que, mesmo, o 
pessoal da cidade. Mas, lá na cidade, eles vão também sentir o impacto. Por quê? 
Porque eles vão usar as frutas que estão sendo produzidas lá com veneno. E isso é 
uma coisa preocupante para nós (COMUNIDADE). 

 
Na saúde, como em Assu, vocês sabem a quantidade de agrotóxicos que é usado 
nesses projetos das multinacionais que querem se instalar na nossa chapada (ACS) 
 
Vai aumentar o número de drogas (ACS). 

 

É interessante destacar que todas essas consequências não se limitam apenas à área 

rural e aos atingidos pela desapropriação; elas se estendem para a cidade de Apodi-RN e 

região, porque influenciam o êxodo do campo para a cidade, com aumento da periferia, 

podem aumentar as drogas, a prostituição, a violência. Além disso, a cidade pode ser afetada 

pela contaminação por agrotóxicos dos alimentos, da água, do ar e do solo. 

Outro impacto identificado com a presença do agronegócio em um território, como 

se visualizou em Assu, é o medo das comunidades e, principalmente, dos trabalhadores de 

falar sobre o que ocorre dentro das empresas do agronegócio.  
 
Aqui em Apodi, você chega nas comunidades e os caras sentem prazer em falar 
com você. Lá em Ipanguaçu, você vai falar com as pessoas e você sente o medo, o 
cara recuado, parecia que faltava voz, não podia falar. A primeira pessoa que a 
gente chegou lá era um senhor que tinha 200 hectares de terra e começou sem 
querer falar da empresa, mas, depois, na fala dele, todo mundo percebeu a questão, 
o que era que ele tinha sofrido. Ele tinha uma Belina e nem uma Belina tinha mais, 
nem tinha terra, e nem tinha nada, e nem tinha vizinho. Totalmente diferente de 
antes da empresa chegar, que ele tinha vizinho, tinha família, tinha tudo, então, isso 
é chocante (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Quando a gente saiu de lá, de Ipanguaçu, a gente comentou que a gente tinha 
suspeita de que eles fossem, assim, ameaçados, para que não contasse o que ocorria 
ali, com aquelas empresas (ACS). 
 
E, aqui, não será diferente; terão muitos que vão falar, mesmo sabendo que pode até 
ser assassinado, que nem Zé Maria do Tomé foi  no Ceará. Então, isso é uma coisa 
que preocupa muito porque tem muitas pessoas que, às vezes, conhecem toda a 
verdade, mas têm medo de falar. Eu acho que, por mais que as consequências 
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venham a chegar, tem que ter muita coragem mesmo. Então, tem pessoas que 
dizem assim: ‘não, eu não vou falar porque eu posso morrer’, mas, de qualquer 
forma, a gente vai morrer, porque, muitas vezes, pode não morrer de assassinato, 
mas, com aqueles agrotóxicos ali vizinho, a gente vai morrer aos poucos (ACS). 

 
Dentre as percepções do grupo, a fala de Movimentos Sociais explicita o porquê 

desse medo: 
 
Esse medo vai vir para as pessoas da Chapada do Apodi. Por que esse medo vem 
para as famílias? Porque uma família que produz e tem a geração de renda, quando 
chega o decreto de desapropriação, que toma a terra de quem era independente, de 
quem não dependia das empresas, aí, começa a mudar a realidade, tomou as terras 
de quem produzia bem, de quem se virava gerando essa renda para a família do 
quintal. Então, as pessoas começam a ser vítimas e reféns da empresa. E, aí, 
trabalhando lá, você não pode estar dizendo tudo, porque, senão, jogam fora. O 
medo se dá por conta disso. Aquele senhor que tinha 200 hectares, hoje, não tem 
mais nada, então, é uma destruição total, até da moral pessoal do indivíduo. Ele se 
vê um sujeito indefeso, incapaz, porque, antes, tinha aquela capacidade e, hoje, não 
tem mais. Então, esse medo vem onde esses megaprojetos passarem, vem esse 
medo assolando e metendo medo em quem faz movimento contra e em quem mora 
lá, porque não pode mais ficar lá. Então, é um negócio que não é bom de jeito 
nenhum, porque todos vão passar fazendo isso, trazendo medo para as pessoas. É 
isso, a pessoa era independente, conseguia produzir bem seu alimento, um alimento 
saudável e, agora, ele tem que mendigar aquele salário nas condições péssimas de 
trabalho e, muitas vezes, não tem um salário não, às vezes, é por produção. Então, 
não é nem um salário mínimo, um trabalho escravo e, aí, você ser escravo, não 
mete medo? (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Enfatizamos ainda a relevância de dar publicidade a essas implicações, que, na 

maioria das vezes, são ocultadas sob a ótica da geração de emprego e renda. Diante desse 

cenário de produção, trabalho, ambiente e saúde nas comunidades rurais da Chapada do 

Apodi-RN, torna-se importante identificar quais são as necessidades de saúde, em especial, as 

referentes ao trabalho e ao ambiente, para trilhar caminhos que possam satisfazê-las.  

 

 

1.3 Necessidades de saúde em territórios rurais da Chapada do  Apodi-RN 

 

 

A partir das tessituras entre produção, trabalho, ambiente e saúde em comunidades 

rurais da Chapada do Apodi-RN, abordamos agora as necessidades de saúde inseridas nesse 

contexto, em especial, as referentes à Saúde do Trabalhador e à Saúde Ambiental.  

A saúde, enquanto direito e dever do Estado, entendida de forma ampliada, sob a 

ótica da determinação social do processo saúde-doença, requer do SUS uma atenção voltada 

para as necessidades de saúde, em detrimento da centralidade na doença. Nesse sentido, essas 

necessidades são trazidas em alguns documentos do arcabouço legislativo do SUS. Entre os 
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mais recentes, a Portaria 399/2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006, define a “adoção 

das necessidades de saúde da população como critério para o processo de planejamento no 

âmbito do SUS” (BRASIL, 2006, p.33) e o Decreto Presidencial 7508/11, que regulamenta a 

Lei 8.080, coloca a “identificação das necessidades de saúde locais e regionais” como 

disposição essencial para o estabelecimento dos contratos que irão mediar os acordos entre os 

entes da federação, para a organização dos serviços de saúde (BRASIL, 2011, p.13).  

A partir disso, é possível afirmar que compete ao sistema de saúde a tarefa de 

identificar e atender as referidas necessidades. Para tanto, é importante que os trabalhadores 

do SUS saiam de seus consultórios e adentrem no território onde ocorrem a vida e o trabalho, 

compreendendo sua dinâmica social, cultural, econômica, política, ouvindo as comunidades 

para visualizar quais são as necessidades de saúde que lá existem. 

Entretanto o conceito de necessidades de saúde ainda não é claro. Não é objetivo 

nosso trazer a discussão teórica e filosófica em torno do seu significado. Partimos do 

entendimento de Stotz (1991) de que as necessidades de saúde são social e historicamente 

determinadas e expressas individualmente. Mesmo que sejam necessidades sociais e que 

caracterizem necessidades de uma classe social, elas só podem ser captadas individualmente, 

quando esses sujeitos são ouvidos sobre.  

O autor diz que, enquanto fenômeno, as necessidades de saúde são individuais. 

São vividas, percebidas e expressas na forma de dificuldades e requerimentos de 

possibilidades para a reprodução da vida de pessoas. Afirma também que essas necessidades 

individuais são tanto de ordem natural, dependentes da genética, da idade, do sexo etc, como 

de ordem social, relacionadas à inserção social. Em outras palavras, os processos vitais dos 

indivíduos não existem separados dos processos sociais nos quais estão inseridos. Assim, ele 

coloca, no sentido mais amplo, que as necessidades de saúde, como expressões de sujeitos 

individuais e coletivos, são necessidades sociais dos indivíduos (STOTZ, 1991). 

Como forma de tornar operacional o conceito em foco, autores propõem 

taxonomias para abordá-lo. Uma das mais utilizadas no campo da Saúde Coletiva é a de 

Matsumoto e Cecílio (1999), que organiza as necessidades de saúde em quatro grandes 

conjuntos: necessidade de boas condições de vida; de garantia de acesso a todas as 

tecnologias que melhorem e prolonguem a vida; de criação de vínculos (a)efetivos entre cada 

usuário e uma equipe e/ou um profissional; e necessidade de cada pessoa ter graus crescentes 

de autonomia no seu modo de levar a vida. Entretanto não a utilizamos, por acharmos que 

essa taxonomia, embora contemple as necessidades de boas condições de vida, possui limites 

para compreendermos as necessidades de saúde levantadas nesta pesquisa, uma vez que esses 
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quatro grandes conjuntos mencionados têm implícito o entendimento de necessidades 

fisiopatológicas e restringem a resposta destas ao setor saúde. 

Primeiramente, vamos expor as necessidades de saúde que foram identificadas na 

pesquisa da seguinte forma: há as que foram citadas pelas próprias comunidades camponesas 

da Chapada do Apodi-RN em encontro do grupo de pesquisa com elas, as quais podem ser 

vistas no Quadro 5; a partir de então, aquelas que foram elencadas pelo grupo de pesquisa no 

momento específico para a identificação e sistematização das necessidades de saúde das 

comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN, conforme o Quadro 6; as que, embora 

não tenham sido sistematizadas pelo grupo no momento destinado a esse fim, foram 

identificadas em algum momento da pesquisa, colocadas no Quadro 7; e as que foram 

visualizadas pela pesquisadora diante de todo o processo, expostas no Quadro 8.  

 

Quadro 5: Necessidades de saúde de comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN expressas 
pelas próprias comunidades em 2011. 
 

 
NECESSIDADES DE SAÚDE EXPRESSAS POR COMUNIDADES RURAIS DA 

CHAPADA DO APODI 
 Evitar o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi. 
 Conscientizar as pessoas para evitar o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi. 
 Tirar a empresa do agronegócio que já existe na Chapada do Apodi, ou convencê-la a 

produzir de outra forma. 
 Ter acesso aos serviços de saúde do SUS. 
 Ter hospital em Soledade ou Posto de Saúde com médico todo dia. 
 Equipe de Saúde da Família realizar o atendimento nas comunidades rurais. 
 Contratar médicos. 

 
 
Quadro 6: Necessidades de saúde de comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN identificadas por 
atores da universidade, do SUS e dos movimentos sociais em 2011. 
 

NECESSIDADES DE SAÚDE IDENTIFICADAS PELO GRUPO DE PESQUISA 
• Gestão dos serviços de saúde: estrutura física e material das ESF. 
• Acessibilidade das comunidades à Atenção Básica à Saúde: educação em saúde, 

consultas clínicas, visitas domiciliares. 
• Atuação da ESF com “olhar” em Saúde do Trabalhador. 
• Sensibilização dos gestores. 
• Informação da comunidade acerca dos serviços oferecidos pelo SUS. 
• Planejar ações em equipe e executar as atividades em conjunto.  
• Garantir os materiais para funcionamento da ESF: de expediente, de limpeza, 

fardamentos, balanças, transporte dos ACS e da equipe. 
• Integrar o dentista à equipe e garantir as condições de trabalho (equipamentos 

funcionando e material suficiente, cumprimento de horário), qualidade do material a 
ser utilizado. 

• Capacitação permanente da ESF com participação de todos: temas da Saúde, em 
especial, Saúde do Homem. 
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• Reconhecimento do ACS. 
• Média e Alta Complexidade deficiente: cirurgias, exames mais especializados, partos 

etc, consultas especializadas (Ortopedia, Cardiologista, Ginecologista...). 
• Questões ambientais são discutidas e “cuidadas” apenas por associações. 
• Ação educativa, oficina com a comunidade rural, para conscientizar sobre os riscos dos 

agrotóxicos (executores: universidade, CEREST, ESF e sindicato). 
• Ação educativa (risco dos agrotóxicos) nas escolas da comunidade, para crianças. 
• Fortalecer os movimentos sociais para as ações contrárias ao “PROJETO”. 
• Fortalecer as ações de vigilância à saúde. 

 
Quadro 7:  Necessidades de saúde de comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN que, 
embora não tenham sido sistematizadas pelo grupo no momento destinado a esse fim, foram 
identificadas em algum momento da pesquisa em 2011. 
 

NECESSIDADES DE SAÚDE IDENTIFICADAS PELO GRUPO EM OUTROS 
MOMENTOS DA PESQUISA 

 Ampliar a área de cobertura do PSF de Apodi-RN para 100%, com 14 equipes. 
 Ter vínculo entre a equipe de PSF e as comunidades. 
 As comunidades camponesas lutarem por seus direitos básicos, como o saneamento 

básico. 
 Capacitar os agricultores familiares para usarem os instrumentos de trabalho. 
 Conscientizar os trabalhadores do agronegócio e os agricultores familiares sobre os 

riscos de agrotóxicos. 
 Necessidade de ter dinheiro. 

  

Quadro 8: Necessidades de saúde de comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN 
observadas pela pesquisadora em 2011. 
 

NECESSIDADES DE SAÚDE IDENTIFICADAS PELA PESQUISADORA 
 Necessidade de melhoria de condições gerais de vida: moradia, saneamento básico, 

trabalho, transporte, estradas, educação etc. 
 Necessidade de intervenção do SUS nos problemas de saúde do trabalhador e 

ambiental decorrentes dos processos produtivos já existentes. 
 Necessidade de a Equipe de Saúde da Família conhecer os territórios de abrangência. 

 

Notemos que as necessidades de saúde identificadas pelo grupo de pesquisa e pela 

pesquisadora partem das necessidades expressas pelas comunidades camponesas, portanto 

foram captadas na dimensão individual, mas representam necessidades sociais dessas pessoas. 

Além disso, atores do grupo de pesquisa, como ACS e representantes do sindicato, também 

são camponeses e expressam suas necessidades. 

Ao analisar as necessidades a partir da colocação de cada um desses atores, ou 

seja, fazendo a distinção e a relação entre as necessidades de saúde identificadas pelo grupo 

de pesquisa, pela comunidade e pela pesquisadora, percebemos alguns pontos interessantes. 

Primeiro, que as necessidades de saúde colocadas pelo grupo de pesquisa enfatizam mais as 

relacionadas à produção dos serviços de saúde do SUS. Embora tenhamos antes caracterizado 
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o contexto de trabalho, ambiente e saúde de comunidades camponesas da Chapada do Apodi-

RN, quando foram colocadas uma série de dificuldades pelas pessoas no que diz respeito a 

suas condições de vida, estas foram abordadas de maneira incipiente pelo grupo nesse 

momento de identificação das necessidades.  

As comunidades, por sua vez, identificaram um modelo de desenvolvimento, com 

formas de produção e trabalho particulares, materializado no projeto de irrigação que está por 

vir, como prejudicial à saúde delas e enfatizaram a importância do médico e do hospital para 

sua saúde e de se ter acesso aos serviços do SUS. Isso é contraditório e pode refletir a 

ideologia da medicalização da saúde, que perpassa tanto os serviços de saúde como a 

população em geral, ou a necessidade de assistência do SUS aos agravos que acometem essas 

pessoas. Já a pesquisadora acrescenta a necessidade de melhoria das condições de vida e de 

atuação do SUS na Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental. 

A partir de uma análise dessas necessidades, podemos agrupar as de comunidades 

camponesas da Chapada do Apodi-RN em cinco grandes conjuntos, conforme Quadro 9: 

necessidade de revisão do modelo de desenvolvimento agrícola; de boas condições de vida; de 

mobilização social; de evitar uso de agrotóxicos; de concretização do SUS. 

 
Quadro 9: Necessidades de saúde de comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN. 
 
Necessidade de 
revisão do 
modelo de 
desenvolvimento 
agrícola. 
 

 Evitar o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi. 
 Tirar a empresa do agronegócio que já existe na Chapada do 

Apodi, ou convencê-la a produzir de outra forma. 

Necessidade de 
boas condições de 
vida. 
 

 Melhorar as condições gerais de vida: moradia, saneamento 
básico, trabalho, transporte, estradas, educação etc. 

 Ter dinheiro. 

Necessidade de 
mobilização 
social. 

 Fortalecer os movimentos sociais para as ações contrárias ao 
“PROJETO”. 

 Conscientizar as pessoas para evitar o Projeto de Irrigação Santa 
Cruz do Apodi-RN. 

 Os trabalhadores do agronegócio já existente em Apodi-RN 
lutarem por seus direitos. 

 As comunidades camponesas lutarem por seus direitos básicos. 
 

Necessidade de 
evitar os 
agrotóxicos. 
 
 

 Deixar de usar agrotóxicos e de comer com eles. 
 Conscientização de crianças, comunidades camponesas, 

trabalhadores do agronegócio e agricultores familiares sobre os 
riscos dos agrotóxicos.  

Necessidade de 
concretização do 

 Gestão dos serviços de saúde. 
 Capacitação dos trabalhadores do SUS. 
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SUS. 
 

 Trabalho em equipe. 
 Acesso ao SUS.  
 Atuação efetiva do PSF. 
 Atenção integral à saúde. 
 Ações de Saúde do Trabalhador e Ambiental. 
 Vigilância à saúde. 
 Promoção da saúde. 
 Prevenção. 
 Educação em saúde.  

 
 

 

1.3.1 Necessidade de revisão do modelo de desenvolvimento agrícola 

 

 

O modelo de desenvolvimento adotado por uma sociedade, que, 

consequentemente, influencia os processos produtivos existentes, possui uma relação de 

determinação social sobre o processo saúde-doença individual/coletivo.  

É nesse sentido que constatamos que as necessidades de saúde, ditas pelas 

comunidades camponesas, de evitar o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi e retirar a 

empresa do agronegócio já existente, ou convencê-la a produzir de outra forma se inserem 

dentro desse conjunto de necessidades. Isso porque ambas dizem respeito ao modelo de 

desenvolvimento agrícola de incentivo ao agronegócio no Brasil, o que proporciona um modo 

de produzir e viver que traz uma série de implicações negativas para o trabalho, o ambiente e 

a saúde, como já discutimos anteriormente. 

As políticas públicas para o semiárido brasileiro, desde os anos 1960, vêm 

acompanhadas da implantação dos perímetros irrigados na perspectiva da indução do 

desenvolvimento. Entretanto a irrigação pública tem como principais objetivos: introduzir um 

novo modelo de produção agrário/agrícola na região, com a modernização da agricultura e 

incentivo a culturas agrícolas de maior rentabilidade, com destaque para a fruticultura 

irrigada; e minimizar os conflitos agrários (DINIZ, 2002; BURSZTYN, 1985).  

Essa política de irrigação vem sendo reforçada no Brasil. No cenário do PAC 2, 

cria-se a Secretaria Nacional de Irrigação – SENIR (DECRETO Nº 7472 de 04/05/2011), com 

o intuito de configurar um sistema de gestão para a agricultura irrigada, apoiando 

sobremaneira a iniciativa privada e promovendo a irrigação como instrumento de eficiência 

na produção agrícola para erradicar a pobreza com a geração de emprego e renda (PORTAL 

BRASIL).  
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O saber popular e as consequências negativas dos perímetros irrigados para os 

territórios rurais são geralmente ocultados por essas políticas. Nesse contexto de conflitos de 

interesses e contradições, emerge a importância de valorizar como vivem as comunidades 

camponesas e o que elas pensam sobre essas políticas públicas.  

A comunidade do Assentamento Milagres, ao comentar sobre as condições atuais 

de vida e trabalho do assentamento, destacando a Agroecologia e o saneamento básico da 

comunidade como pontos positivos para sua saúde, coloca que, para proteger a saúde dessa 

comunidade, é preciso evitar o Projeto de Irrigação da Chapada do Apodi-RN e tem essa 

compreensão por já estar enfrentando problemas com uma empresa do agronegócio vizinha ao 

assentamento: 

 
Nós estamos precisando de muita coisa para a saúde se manter da forma que está. 
Agora, a gente está preocupado é com o que vem acontecendo, que é vizinho à 
gente. E a gente está se preocupando também com esse perímetro de irrigação, 
porque, nos assentamentos, eles vão ficar vizinhos. Nós, aqui do assentamento 
Milagres, com uma pequena empresa, nós estamos sendo prejudicados e, quando 
acabar, peguem a chapada todinha jogando veneno. Então, a gente já está sentindo 
o que está vindo. Então, isso é interessante, que a gente fica pregando e muito 
preocupado com o que está vindo aí, para acabar com o nosso solo 
(COMUNIDADE). 

 

As comunidades camponesas da Chapada do Apodi presentes no encontro com o 

grupo de pesquisa, quando indagadas sobre o que precisam para ter saúde, responderam como 

primeiro ponto a questão da não instalação do projeto de irrigação e comentaram ainda que 

esse era o principal problema de saúde que estavam enfrentando: 

 
Poderemos evitar, primeiro do que tudo, isso que está vindo, esse negócio aí que 
está vindo, se nós pudermos evitar, isso é a nossa maior preocupação. Porque, com 
o que nós estamos vendo, nós já estamos vivendo lá, está acabando com a nossa 
saúde. Já está acabando até com os animais. Então, a preocupação da gente é essa: 
que os perímetros irrigados, eles acabam com a saúde do povo vizinho. Nós 
estamos nessa luta. Também, se aquela empresa saísse de lá, era bom para nossa 
saúde, para o nosso assentamento (COMUNIDADE). 

 
De todos os problemas que foi falado aí, eu acho que o problema maior que está 
acontecendo é com relação a esse projeto de irrigação que está chegando aí 
(COMUNIDADE). 

 

A necessidade de revisão do modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro se 

contextualiza no cenário de conflito socioambiental de Apodi-RN, no qual estão em disputa 

agronegócio x agricultura familiar de base agroecológica. As comunidades camponesas 

expressaram essa necessidade de saúde.  
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Como percebemos, o atendimento a essa necessidade está diretamente relacionado 

à atuação do Estado e extrapola os limites da política pública de saúde, SUS; requer 

intervenção política em torno do modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro. 

 Para contribuir com essa discussão, podemos dialogar com Stotz (1991, p.450), 

quando ele conclui que “entre todas as mediações sociais que condicionam a reprodução dos 

processos vitais dos indivíduos, a mais importante, para superar as dificuldades impostas a 

essa reprodução, é, sem dúvida, a forma de ordenamento político da sociedade”. 

Na civilização do capital, esse ordenamento político é contraditório, devido ao 

próprio paradoxo do Estado, pois este, como DNOCS, impõe um modelo de desenvolvimento 

agrícola de incentivo ao agronegócio, verticalizado, que traz mudanças na forma de viver e 

trabalhar das pessoas dos territórios onde se instala, o que repercute diretamente no processo 

saúde-doença desses sujeitos. E esse mesmo Estado, agora, como SUS, é responsável por 

garantir o direito à saúde. Mais uma vez, visualiza-se a contradição do Estado: 

 
Que espécie de governo é essa que dá com uma mão e puxa com a outra? Eu tenho 
esse ponto de vista. Porque um governo que quer melhorar a condição de vida das 
famílias e, ao mesmo tempo, permite um projeto desse, que vem para cá para 
impactar. Porque isso aí não vai causar o impacto só no meio ambiente não; e na 
vida das pessoas? Tem pessoas que não dormem mais de noite, imaginando sair das 
suas casas. Isso aí a gente tem que visualizar isso também (ACS). 
 

Fica expressa a necessidade de revisão do modelo de desenvolvimento atual, na 

qual está implícita, na fala das comunidades, a necessidade de fortalecer a agricultura familiar 

agroecológica, que garanta a soberania alimentar, os modos de vida dos camponeses, a 

sustentabilidade, a saúde e um trabalho digno. Assim, é preciso rever as políticas agrícolas, 

em especial, a de irrigação, para que elas venham a atender os interesses dos camponeses, e 

não os do capital. 

Enfim, as comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN almejam 

investimento de políticas públicas para superar as dificuldades que elas têm em manter seu 

modo de vida baseado na agricultura familiar na perspectiva agroecológica, e não que 

imponham outro modelo de desenvolvimento, baseado no agronegócio, com implicações para 

suas vidas. 
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1.3.2 Necessidade de boas condições de vida  

 

 

Entendemos necessidades de boas condições de vida a partir da relação entre 

trabalho e saúde explicitada na teoria da determinação social do processo saúde-doença. De 

acordo com Breilh (1991), esse processo constitui uma expressão particular do processo geral 

da vida social. Segundo o autor, a reprodução social, ou seja, a produção e o consumo das 

diferentes classes e frações sociais com as correspondentes potencialidades de saúde e 

sobrevivência, assim como os riscos associados, é a categoria que permite sistematizar o 

estudo dos condicionantes diretos da qualidade de vida dos membros de certa coletividade ou 

de suas classes sociais. 

Em outras palavras, é preciso entender que a forma como a pessoa está inserida na 

produção, ou seja, seu trabalho, possui um movimento dialético de determinação sobre sua 

maneira de viver, como os estilos de vida e o acesso a moradia, alimentação, terra, bens e 

serviços, transporte, lazer, educação. E esse modo de vida ou reprodução social tem uma 

determinação sobre o processo saúde-doença individual/coletivo. A saúde deixa de ser vista 

apenas como ausência de doença e passa a ser resultado da vida social. 

Embora as comunidades coloquem querer proteger a saúde como está atualmente, 

referindo-se a sua forma de viver e trabalhar no momento, elas explicitam também uma série 

de dificuldades em termos de condições de vida, como discutido anteriormente. Isso nos 

remete à necessidade de saúde de melhoria de educação, incentivo à agricultura familiar com 

base na Agroecologia, habitação, saneamento básico, transporte, estradas, trabalho digno etc.  

Sobre isso, é válido ressaltar que a chegada do perímetro irrigado e do 

agronegócio, a exemplo do que ocorreu no Baixo Jaguaribe, no CE, e no Vale do Assu, no 

RN, não proporcionou melhoria nas condições de vida das pessoas. Pelo contrário, as 

condições de trabalho nas empresas são precárias e, além de as comunidades continuarem 

com as dificuldades anteriores, somam-se aquelas decorrentes da instalação desses novos 

processos produtivos. 

É colocada também a necessidade de ter dinheiro para se gozar qualidade de vida: 

“Você sabe que, hoje em dia, para você ter uma boa qualidade de vida, você tem que ter 

dinheiro, porque, se você não tiver, você não vai ter uma boa qualidade de vida” (ACS). Essa 

necessidade emerge no contexto da civilização do capital, em que o dinheiro, segundo Marx 

(1987) é a mercadoria universal pela qual todas as outras podem ser trocadas. 
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Todas essas necessidades de saúde referentes às boas condições de vida, a exemplo 

do conjunto anterior de necessidades, requerem uma presença do Estado para realizar políticas 

públicas econômicas e sociais que garantam o direito à saúde das pessoas das comunidades 

rurais da Chapada do Apodi-RN. Isso diz respeito, diretamente, ao modelo de 

desenvolvimento agrícola, aos processos produtivos, ao trabalho, à educação, à moradia, ao 

lazer, ao saneamento básico, ao acesso a bens e serviços, ao acesso à terra, à alimentação.  

Em Apodi-RN, observamos um descaso do Estado com as condições de vida das 

comunidades camponesas, as quais, para conseguir o que lhes é direito, têm muitas vezes que 

se submeter ao clientelismo. Quer dizer, aquilo que o Estado tem obrigação de fazer para a 

população é convertido em favor, em troca de votos eleitoreiros, como podemos ver no relato: 
 
Para conseguir um poço para a gente, foi através de uma politicagem e grande. Nós 
conseguimos através de politicagem. Cisterna foi uma luta grande: através do 
sindicato, nós conseguimos para nossas casas (COMUNIDADE). 

 

As necessidades de revisão do modelo de desenvolvimento agrícola e de boas 

condições de vida requerem a mobilização da população no sentido de reivindicar seus 

direitos ao Estado.  

 

 

1.3.3 Necessidade de mobilização social 

 

 

Entendemos a realidade como um todo estruturado no qual existe um movimento 

histórico e dialético entre as dimensões estrutural, particular e singular. Embora o geral 

possua uma determinação, não no sentido de determinismo, sobre essas dimensões, o homem, 

como ser social dotado de consciência, tem uma autonomia relativa diante da qual pode lutar 

e resistir a esse todo da civilização do capital.  

Nesse sentido, as dimensões particular (os modos de vida existentes no contexto 

de Apodi) e singular (pessoas residentes no município em questão) atuam como mediações 

que interferem nesse todo. É o movimento dialético das partes para o todo e do todo para as 

partes. “A reprodução social, ainda que esteja determinada, em última instância, pelo 

movimento material econômico, não se reduz a ele, uma vez que incorpora um movimento na 

dimensão da consciência” (BREILH, 1991, p.205). Assim, emerge a resistência, a contra-

hegemonia. 
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Stotz (1991) diz que as necessidades de saúde, como expressão histórica de 

movimentos que assumem como iníquas certas condições sociais, podem impulsionar a 

mobilização social, na medida em que as carências comprometem, motivam e mobilizam as 

pessoas. Em outras palavras, os indivíduos percebem, manifestam as condições sociais e 

políticas que os oprimem e lutam para enfrentá-las. 

Isso fica evidente no contexto de conflito socioambiental de Apodi-RN. Nele, 

movimentos sociais e comunidades camponesas, direta e indiretamente atingidas pelo Projeto 

de Irrigação Santa Cruz Apodi-RN, percebem as iniquidades sociais nesse processo e 

reivindicam tanto a manutenção da forma de viver e trabalhar na agricultura familiar 

agroecológica quanto o incentivo a esta. Isso representa uma luta dos agricultores familiares, 

que buscam uma vida e um trabalho dignos, em harmonia com o meio ambiente e com a 

saúde.  

Essa necessidade de saúde é explicitada pelas comunidades em um contexto 

histórico de expressiva mobilização social dos camponeses de Apodi-RN, os quais se 

organizam em associações rurais, participam de fóruns camponeses de debate. Há também 

significativa atuação do STTR e da CPT no sentido de realizar um trabalho educativo e de 

luta em defesa de atividades agroecológicas, de outra visão de mundo, em detrimento da 

civilização do capital. Podemos dizer, assim, que a percepção de uma necessidade de saúde 

está atrelada à visão de mundo, à compreensão da realidade dos indivíduos. 

 
Qualquer carência é simbolicamente referida aos valores fundamentais partilhados 
pelos indivíduos, aos direitos e obrigações legitimamente estabelecidos; 
imediatamente, pois, uma dada compreensão da realidade e da desigualdade social 
emerge com a percepção de uma carência (STOTZ, 1991, p.452).  

 

Em Apodi-RN, as necessidades de revisão do modelo de desenvolvimento agrícola 

e de ter boas condições de vida fazem emergir a necessidade de saúde de mobilização social. 

Isso porque o contexto no qual essas comunidades camponesas se inserem permite-lhes ter 

uma compreensão crítica da civilização do capital, que as faz reconhecer as desigualdades 

sociais do processo em curso e as mobiliza a lutar por seus ideais, por suas necessidades. 

Soma-se ainda o entendimento dos agricultores familiares e dos movimentos sociais de que, 

no Estado contraditório capitalista, a mobilização social é fundamental, para que os 

camponeses consigam atender suas necessidades, já que o Estado não as reconhece. Por 

exemplo, “quando se trata de problemas de saúde relacionados à qualidade das forças 
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produtivas, das tecnologias e de seu impacto no meio ambiente, o Estado tende a selecionar 

negativamente as necessidades de saúde expressas pela população” (STOTZ, 1991, p.451).  

Pode ser isso que acontece em Apodi-RN, onde o Estado não reconhece essas 

necessidades colocadas pela população. Contrariamente, propaga a necessidade de instalação 

de um projeto de irrigação como solução para as desigualdades sociais e econômicas desse 

município e região. 

Nesse cenário de atuação de movimentos sociais, foi comunicada na pesquisa a 

necessidade de mobilizar as pessoas das comunidades camponesas para evitar a instalação do 

projeto de irrigação:  

 
É conscientizar o pessoal para evitar que eles deem o apoio a isso que vem 
acontecendo por aí. Por isso eu converso muito com o povo. Vamos ter consciência 
que esse projeto não vem para a Chapada do Apodi beneficiar a gente. E, quando 
ele se implantar, aí, ninguém tira mais. Porque não somos nós quem manda; quem 
está mandando são eles, os empresários, que vêm tirar o povo de dentro das suas 
propriedades e jogar uma empresa produzindo convencional com veneno, com 
avião jogando por cima e tudo (COMUNIDADE). 
 
Eu acho que está faltando conscientizar a população de um modo geral. A discussão 
maior é dentro disso. A pessoa, realmente, ter consciência do que é o projeto, 
porque ninguém tem ainda, quase ninguém tem (COMUNIDADE). 
 
Que pena Apodi tem muitos assentamentos e tem muitos agricultores, mas só que 
todos os agricultores não estão engajados na luta que nós estamos. Está muito 
dividido, com as propostas melhores, iludidos, mas sabendo a verdade. É isso que a 
gente tem que conscientizar. Conscientizar gente é muito difícil (ACS). 

 
Percebemos que, de certa forma, já existe em comunidades camponesas de Apodi-

RN um movimento das próprias pessoas e dos movimentos sociais em busca de um 

empoderamento no seu modo de vida. Caberia então ao PSF dessas comunidades identificar 

esse processo e participar dele, já que está diretamente relacionado ao processo saúde-doença. 

Nesse sentido, o grupo de pesquisa atentou-se à necessidade de fortalecer os movimentos 

sociais contra o projeto de irrigação. Alguns ACS já trilham caminhos nessa perspectiva. 

 
Tem que conscientizar, tem que começar a dizer nas comunidades que tanto nas 
visitas como todo mundo, não só os agentes de saúde. É um trabalho social e é um 
trabalho de prevenção. ‘Ah, mas você é funcionária pública’. Sou, mas isso daqui é 
um trabalho de prevenção que pode ser feito por qualquer pessoa da equipe de 
saúde, e não só o agricultor familiar. É isso que a gente tem que esclarecer à 
população mesmo (ACS). 

 

A necessidade de mobilização, de luta das pessoas das comunidades camponesas 

de Apodi-RN, em busca de seus direitos às boas condições de vida, também foi sentida pelo 
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grupo da pesquisa, para que os camponeses não fiquem à mercê do clientelismo para 

conquistar o que lhes é devido.  
 
A comunidade tem que buscar, porque não adianta ficar de braço cruzado, 
esperando que o poder municipal chegue lá e diga: ‘hoje, eu vou trazer minha 
coletora de lixo’. Não espere que não vai não. Se a gente não lutar para conseguir 
um direito, porque é um direito que nós temos, ao saneamento básico, é um direito 
você ter onde colocar o seu lixo. Todo mundo sabe que é direito. Se não dão o 
direito que a gente tem, a gente tem que ir buscar, não fique esperando que eles não 
vão dar nada de graça (ACS).  

 

Em resumo, “a definição das necessidades de saúde da população resulta de um 

processo histórico que supera os limites impostos pelo Estado à ação social dos indivíduos” 

(STOTZ, 1991, p.453). 

 

 

1.3.4 Necessidade de evitar os agrotóxicos 

 

 

Ressaltamos que a luta contra os agrotóxicos vem sendo encapada em âmbito 

nacional, materializando-se com a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. 

“A compreensão dos agrotóxicos e fertilizantes enquanto relevante problema ambiental e de 

saúde pública vem crescendo em paralelo à ampliação de seu uso e das evidências dos 

impactos que podem causar” (ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 2011, p.217). 

A necessidade de evitar agrotóxicos é condizente com o contexto das comunidades 

camponesas de Apodi-RN, que já tem, em um processo histórico, um trabalho educativo para 

a não utilização dos agrotóxicos tanto na agricultura familiar como nas empresas do 

agronegócio da região. Essa necessidade de saúde coaduna também com a de mudança do 

modelo de desenvolvimento agrícola, uma vez que os movimentos sociais e camponeses 

defendem a perspectiva agroecológica, a qual é incompatível com o uso de agrotóxicos.  

Atrelada à necessidade de mobilização social, emerge também a de mobilizar as 

pessoas das comunidades camponesas para evitar o uso de agrotóxicos. Destacamos que estes, 

segundo relato do grupo de pesquisa, são mais usados nos territórios camponeses de Apodi-

RN definidos como região do Vale, os quais não fizeram parte da pesquisa. Nos locais da 

pesquisa, a região da chapada, pelo relato nas falas, existe pouco uso de agrotóxicos pela 

agricultura familiar. Aí, o problema se concentra na empresa do agronegócio que está 

instalada nesses territórios, e o sindicato vem tentando realizar um trabalho nesse espaço: 
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Com relação aos trabalhadores do agronegócio, a gente mesmo, o sindicato, a gente 
está tentando fazer uma assembleia com eles, porque, também, se o problema não 
partir deles, se eles não tiverem coragem de estar junto com a gente, é besteira nós, 
sozinhos, querer chamar o problema para nós. Aí, a gente, juntamente com as duas 
federações, a gente está tentando fazer uma audiência e chamar as duas empresas, e 
chamar o promotor público, para que a gente comece a trabalhar essas questões 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Interessante enfatizar que foi mencionado no grupo de pesquisa, pelos movimentos 

sociais, a importância de se começar a mobilizar os camponeses contra o uso de agrotóxicos, 

desde a infância. Em outras palavras, iniciar um trabalho educativo nas escolas, com as 

crianças das comunidades, sobre o risco dessas substâncias para a saúde e o ambiente. Para 

tanto, expressaram que é preciso desenvolver práticas pedagógicas que permitam às crianças 

compreender a relevância de evitar agrotóxicos. 

 
Eu acho que uma coisa que deveria ser feita é conversar essa questão dos 
agrotóxicos de uma forma pedagógica legal, com as crianças mesmo. Porque, hoje, 
nós, que somos mais velhos, com a transformação, a mudança, é mais difícil; para 
nós, é mais difícil do que para uma criança. A criança, ela vai aprendendo e 
desenvolvendo que aquilo é ruim. E eu acho que, nessas escolas infantis, lá nas 
comunidades que vocês (ACS) atuam, isso é possível, discutir essas questões dos 
agrotóxicos. Então, é uma coisa que as mudanças são lentas, mas são muito 
necessárias. E começar na sala de aula, com os filhos de agricultor e agricultoras 
pequenininhos, isso vai ser mais fácil. Dessa forma, a gente tem uma resistência 
para o agronegócio entrar lá (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 
 

O grupo traz que a necessidade de evitar os agrotóxicos se configura como uma 

prevenção de doenças e isso está diretamente relacionado às atividades do SUS, em especial, 

do PSF, isto é, realizar ações que desocultem os impactos dos agrotóxicos para a saúde, o que 

pode ser feito através da educação em saúde, que é uma das atribuições do referido programa.  
 
O que a gente poderia fazer, para que o povo deixasse de usar, de comer veneno? A 
prevenção. Por exemplo, o filme ‘O veneno está na mesa’, se a gente pudesse, 
assim, numa ação bem concreta, se a gente pudesse levar para equipe (PSF) e só 
passar o filme e fazer uma discussão, eu acho que iria ajudar muito a vocês e à 
comunidade esclarecer essas questões do risco (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Além do PSF, os Estudos de Impacto Ambiental também devem explicitar as 

consequências dos agrotóxicos para a saúde das pessoas. Isso porque água, ar, solo e 

alimentos contaminados por essas substâncias, além dos aspectos sociais, interferem 

diretamente no processo saúde-doença individual dos sujeitos, originando intoxicações agudas 

ou crônicas, cânceres, dermatites, problemas hepáticos, entre outros problemas já abordados. 
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Todas as necessidades de saúde discutidas até agora remetem à atuação do SUS. 

Claro que muitas delas extrapolam o limite da política pública de saúde e requerem a 

intersetorialidade com as demais políticas públicas, o que chama atenção para que o sistema 

de saúde, a partir da identificação dessas necessidades, procure se articular com os demais 

setores e atores, para intervir de maneira positiva sobre essa realidade. No entanto, nas 

comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN, a própria concretização do SUS foi 

expressa como uma necessidade de saúde.  

 

 

1.3.5 Necessidade de concretização do SUS 

 

 

Podemos dizer que, nesse conjunto de necessidades, há as que foram sentidas por 

usuários do SUS em Apodi-RN (comunidades camponesas e movimentos sociais), entre as 

quais predomina a necessidade de acesso aos serviços de saúde; e existem aquelas abordadas 

por trabalhadores do SUS (principalmente, ACS, mas, também, CEREST), das quais 

sobressaem as necessidades referentes à própria produção dos serviços de saúde, incluindo as 

condições de trabalho, e que estão diretamente relacionadas à de acesso ao sistema em pauta. 

As necessidades expressas por esses sujeitos, em uma análise geral, aglutinam-se à 

de concretização do SUS, já que remetem aos princípios e diretrizes deste: universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização e participação popular, bem como às ações que são 

da sua competência: promoção da saúde, vigilância à saúde, prevenção, proteção, assistência, 

cura e reabilitação. 

Salientamos que esse sistema único é uma conquista dos cidadãos brasileiros, com 

significativos avanços para a saúde, mas, também, é um processo em construção no qual se 

deve lutar, para que ele incorpore na produção de serviços de saúde os ideais da Reforma 

Sanitária e o que está no seu arcabouço legal.  

Dizemos isso porque, embora existam os princípios, diretrizes, concepções 

teóricas e competências do SUS ideal e formal, há, ainda hoje, uma série de desafios para 

concretizá-los no SUS real. Nesse sentido, os relatos surgidos na pesquisa evidenciam como 

um dos principais desafios do sistema o acesso de comunidades camponesas aos serviços de 

saúde:  

 
A maior dificuldade que a gente enfrenta, por exemplo, um menino estava ali, 
trabalhando na roça, machucou o pé e cortou o dedo da mão. Ele veio para Apodi, 
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daí, tiraram para Mossoró. Em Mossoró, eles não conseguiram fazer a cirurgia dele 
porque não tinha o soro contra o tétano. Ele veio para casa e, no outro dia, ele foi 
para Pau dos Ferros. Quando foi de 12h do outro dia, ele foi fazer a cirurgia. O 
dedo, ele perdeu e quase perdia a mão. Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui. 
A gente trabalha na agricultura e, quando a gente precisa, a gente vai para o 
hospital e não tem assistência nenhuma. Isso é uma dificuldade que a gente 
enfrenta. Nós temos problemas de saúde e somos tratados como se fossem uns 
cachorros (COMUNIDADE). 
 
É uma calamidade só a saúde, não só do estado, mas do país todo. Essa é uma 
dificuldade. Minha filha quebrou a perna e nós passamos 15 dias levando ela para 
Mossoró. Nós gastamos 1.500 reais com viagem para Mossoró, com remédios e 
findamos fazendo particular. E a sorte é que a gente tinha o dinheiro, porque, se não 
tivesse... (COMUNIDADE). 
 
A pessoa se envolver num acidente no trabalho, estava trabalhando, e for para o 
hospital, o médico não atende. Quem corre mais esses riscos é o agricultor, que está 
todo dia trabalhando com cobra, mordida de cobra. Com certeza, eles não atendem 
porque não tem soro para veneno nenhum. É difícil, a gente está trabalhando 
correndo o risco de perder a mão, perder um braço (COMUNIDADE). 
 
A mulher do meu tio veio ontem, para o hospital, vomitando. Ela tinha passado o 
dia vomitando, a noite vomitando e, quando foi no outro dia, foi que ele foi com 
ela. Quando chegou lá no hospital, ele (médico) de braço cruzado, aí, meu tio foi e 
disse: ‘quem é o médico que está atendendo aqui hoje?’, aí, foi, ele disse: ‘sou eu. 
O que era?’. Ele disse: ‘a minha esposa veio vomitando desde ontem, está tomando 
só o soro caseiro’. Ele disse assim: ‘isso aí não é urgência não’. Aí , ela foi, olhou 
para ele e disse assim: ‘o que é urgência para o senhor? É quando tiver já com a 
vela na mão?’. Ele disse assim: ‘é. Se você quiser entrar e acordar o outro médico 
que está lá dentro, para atender, vá, porque eu não vou atender’. Aí, meu tio disse: 
‘atende. Atende porque o salário do senhor quem está pagando sou eu, o senhor vai 
atender minha esposa agora, porque, se o senhor não atender, eu vou direto para o 
promotor de justiça’. Aí, foi ele disse: ‘faça a ficha dela aí fora’. Aí, ela disse: ‘não, 
Deus me livre, eu vou me embora porque pode até ele passar um remédio contra e 
me matar’. O médico está ali para trabalhar, não é para estar sentado destratando os 
pacientes não (ACS). 

 
Para o deslocamento das pessoas das comunidades rurais, quando elas estão 
doentes, para Apodi, já é mais uma certa dificuldade porque não tem carro, não tem 
ambulância e, aí, eles têm que entrar em contato com os familiares, ou paga um 
carro para fazer esse deslocamento. Essa é uma dificuldade que a gente observou 
com relação da saúde. A gente vê uma situação que poderia ser melhorada, não sei, 
o próprio município ter um carro, uma ambulância disponível para fazer esse 
deslocamento. O acesso das estradas muito ruins (CEREST).  

 
 

Essas situações vivenciadas pelas pessoas das comunidades rurais da Chapada do 

Apodi-RN são um retrato da peregrinação dos camponeses nordestinos em busca do acesso ao 

SUS, na perspectiva de ter sua necessidade de saúde satisfeita. Isso pode refletir também a 

realidade rural de outros municípios brasileiros, já que compartilham algumas características 

de territórios rurais que dificultam esse acesso, como: obstáculo de acessibilidade geográfica 

aos serviços de saúde devido às distâncias e à qualidade das estradas; organização da 

produção de serviços de saúde do SUS para as comunidades camponesas, tendo em vista que 

o PSF não está presente nesses locais todos os dias da semana, manhã e tarde, como ocorre 
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nas áreas urbanas, o que leva as pessoas da zona rural a procurarem os hospitais situados na 

cidade como alternativa para o atendimento de seus problemas de saúde. 

Percebemos que os serviços de saúde do SUS, e, aqui, destacamos o Programa 

Saúde da Família, por ter maior potencialidade para identificar as necessidades de saúde 

existentes nos territórios de abrangência, não estão organizados para notar e satisfazer essas 

necessidades da população camponesa.  

As falas evidenciam ainda problemas de saúde inerentes ao homem e à mulher do 

campo rural, que se referem sobretudo ao trabalhador da agricultura familiar, como: mordidas 

de animais peçonhentos, acidentes de trabalho com material cortante, como facões, machados, 

entre outros instrumentos de trabalho. Além disso, os camponeses de Apodi-RN, 

principalmente, os que trabalham em empresa do agronegócio, apresentam problemas 

relacionados aos agrotóxicos, e os serviços de saúde, também, não estão organizados para 

satisfazer essa necessidade de saúde.  

 
Conheço muitos amigos nossos que está intoxicado, com sérios problemas. Os 
resultados que estão vindo estão sendo muito lentos e ele está todo se coçando, com 
muita mancha no corpo, assim, muito difícil a situação dele. Inclusive, ele já 
procurou o posto, mas os sintomas do homem é de agrotóxicos mesmo, inclusive, a 
gente soube, parece que as primeiras análises que foram feitas foi de um veneno 
que ele colocou no feijão (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Meu cunhado trabalhou na mistura de produtos, e o tio dele mandou ele sair e, 
nunca mais, ele voltou, ele vivia doente dos intestinos, vivia doente mesmo (ACS). 
 
O pessoal da Agrovila, devido ser bem perto do projeto do melão, muita gente 
trabalha lá, só que muita gente adoece, e um fato real é que as pessoas que adoecem 
lá, eles fazem os exames e não entregam (as empresas do agronegócio) para os 
pacientes. E outra coisa: prevenção lá é falha (ACS). 
 
O médico da empresa perguntou: ‘você já sofreu disso, já sofreu daquilo?’. Eu 
disse: ‘doutor, se já, eu não sei, porque eu sou agricultor lá no norte e o agricultor, 
ele nunca sabe de que morre, toda vida, ele morre sem saber de quê. Eu quero 
saber se está bom aí no exame, está bom?’. Ele diz: ‘está maravilhoso. Aí, pronto. 
Está feito o negócio’ (COMUNIDADE). 
 
Teve um senhor que comeu um melão e passou mal. Ficou mais de cinco dias 
doente, vomitando, assim, muito mal mesmo. E a esposa dele queria trazer ele para 
o hospital, só que ele não vinha, com medo de ser chamado à atenção porque ele 
sabia que tinha veneno no melão e comeu, e ele tinha medo do médico brigar. Nós 
não temos nenhum caso notificado porque as pessoas têm medo de serem 
notificadas e, quando retornarem para trabalhar, elas serem demitidas. Então, assim, 
se só com uma empresa, a gente já fica assim, imagine com as multinacionais, 
quando chegarem! (ACS) 

 
Todos os relatos até aqui evidenciam que a necessidade de acesso de comunidades 

camponesas ao SUS guarda associação direta com a de ações de Saúde do Trabalhador que 

deveriam existir no território rural da Chapada do Apodi-RN. Vimos que o SUS é a única 
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política pública universal brasileira para atender os trabalhadores, entretanto, como observado 

no cenário do município em estudo, isso não está sendo garantido, ou seja, um atendimento 

com a especificidade da relação trabalho e saúde.  

Ousamo-nos dizer que o SUS de Apodi-RN ainda não incorporou o “olhar” de 

Saúde do Trabalhador à produção dos seus serviços em saúde, o que, também, emergiu como 

uma necessidade identificada pelo grupo de pesquisa. Vejamos o diálogo nesse grupo, entre o 

CEREST, o nível secundário de atenção à saúde do trabalhador de Apodi-RN e os ACS: 
 
Eu fiquei com uma dúvida: assim, se há uma atuação da equipe com um olhar para 
essa população ‘trabalhadora’, se vocês conseguem, porque, assim, na empresa do 
agronegócio, vocês não conseguem, mas, assim, no espaço da área de abrangência, 
vocês já têm acesso de conseguir fazer vacina e tal, mas, em termos de buscar 
outras assistências para essa população trabalhadora, vocês conseguiram, já 
tentaram, têm projeto, ou não, essa comunidade é atendida como os outros, tanto 
faz o trabalhador, como o marido, a mulher? (CEREST) 
 
É, a gente atende normalmente, quando uma pessoa adoece, a gente marca a 
consulta, ela vai lá, se consulta, o médico faz o atendimento médico, mas dizer 
assim, que a gente tem um atendimento, um trabalho voltado só para o pessoal das 
caeiras, a gente não tem. O nosso trabalho odontológico é muito ruim. A verdade é 
essa (ACS). 
 
Vocês acham...duas coisas: primeiro, se seria necessário e, se é necessário, vocês 
acham que seria possível? (CEREST). 
 
Necessário é (ACS). 
 
O que a gente procura muito fazer é orientar o pessoal que trabalha lá porque é 
muito pesado o serviço, é o povo tomar a vacina antitetânica, porque podem 
acontecer acidentes na caeira (ACS). 

 

O CEREST mostra-se interessado em saber se existem ações de Saúde do 

Trabalhador no PSF. Contudo, no decorrer da pesquisa, ficou evidente que a instituição 

preocupa-se com ações de Saúde do Trabalhador a serem realizadas dentro da empresa e no 

perfil dos SESMT e PCMSO, como prevenção de acidentes, imunização, palestras de 

orientação sobre EPI. Salientamos que são ações importantes, mas que não condizem com o 

modelo da Saúde do Trabalhador do SUS, já que este é bem mais amplo. Isso reflete os 

modelos da Saúde Ocupacional e da Medicina do Trabalho nesse serviço do Sistema Único de 

Saúde.  Além disso, o CEREST entende os trabalhadores enquanto aqueles inseridos no setor 

formal da economia, nas empresas e ficam, geralmente, de fora os do setor informal, os 

desempregados, os autônomos, os agricultores familiares, entre outros. 

Segundo a fala de CEREST, “Apodi é da área de abrangência do Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador de Mossoró para receber pessoas encaminhadas, 

trabalhadores acidentados”. Isso traduz que as ações do CEREST centralizam-se na 
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assistência, em detrimento da promoção da saúde e da vigilância à saúde. A sua intervenção 

sobre as necessidades de saúde dos trabalhadores ocorre quando estes já são acometidos por 

alguma doença profissional, relacionada ao trabalho ou acidente de trabalho. Tudo isso pode 

ser visualizado a partir da compreensão do CEREST sobre a Saúde do Trabalhador no SUS: 

 
A RENAST integra a rede de serviços do SUS voltado à promoção, à assistência e 
vigilância para o desenvolvimento das ações de Saúde dos Trabalhadores. E é o que 
o CEREST, também, faz lá. Nós prestamos essa assistência aos trabalhadores, nós 
também prestamos a questão da vigilância nos ambientes de trabalho, quando a 
gente sai com o pessoal da vigilância da saúde e verificamos o ambiente de 
trabalho, as condições que esse trabalhador está exposto, seja pela maneira que ele 
está trabalhando, seja pelas condições que o empregador dá a ele de trabalho, falta 
de algumas coisas básicas dentro de uma empresa que tem que ter para o 
trabalhador, documentações que falam sobre a prevenção da saúde dentro daquela 
empresa para aquele trabalhador, então, a gente faz essa vigilância que a gente 
chama, vê essas necessidades e, ao mesmo tempo, a gente já propõe o que fazer e, 
muitas vezes, a gente não pode dar todas as dicas, a gente não pode dizer. Eu não 
posso, por exemplo, prestar um serviço de assessoria para aquela empresa a qual eu 
estou inspecionando. Ah, eu achei que esse ambiente está insalubre porque está 
faltando condições, vamos dizer, numa cozinha de restaurante, a temperatura está 
muito alta, então, vamos colocar os exaustores ou, além dos exaustores, 
insufladores para diminuir essa temperatura condensada dentro desse ambiente, 
para que o trabalhador não tenha problemas de saúde. Aí, eu não posso também 
dizer tudo para esse empregador, eu tenho que dizer que ele está com esse problema 
e que existem pessoas que podem vir ajudá-lo a fazer. Não sei quem, mas que ele 
procure saber que ele encontra. Então, o CEREST faz isso (CEREST). 

 

A partir da fala acima, comungamos dos resultados encontrados por Dias et al 

(2010) em pesquisa realizada com os CEREST de Minas Gerais. As autoras apontam que eles 

compartilham desafios e dilemas, como: falta de clareza sobre seu papel, dificuldade no 

desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador; dificuldades de 

articulações intra e intersetoriais. É preciso, portanto, refletir sobre a atuação do CEREST de 

modo que este venha a realizar ações concernentes ao modelo da Saúde do Trabalhador.  

Vários dos casos supracitados são relatados pelos próprios ACS, o que nos leva a 

pensar que eles reconhecem problemas de saúde relacionados ao trabalho. Sobre isso, 

concordamos com Silva, Dias e Ribeiro (2011) em que os profissionais acima já realizam 

ações de Saúde do Trabalhador, mas é preciso requalificar essas práticas. Embora alguns ACS 

do PSF da zona rural de Apodi-RN identifiquem alguns problemas de saúde do trabalhador, 

eles não realizam intervenção sobre estes nem sobre os de saúde ambiental decorrentes dos 

processos produtivos existentes no território. 

A produção de serviços de saúde na ESF limita-se ao pacote de programas 

verticalizados impostos pelo Ministério da Saúde como prioritários para a Atenção Básica, 

como: Saúde da Mulher, da Criança, do Idoso, HIPERDIA, Controle de Tuberculose e 
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Hanseníase, e DST/AIDS. Isso corrobora os resultados da pesquisa de Evangelista et al. 

(2011), as quais constataram que as ações da ESF, mesmo destinadas aos trabalhadores, são 

aquelas que fazem parte dos programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a 

população em geral, a serem realizados pela Atenção Primária à Saúde (APS), como 

imunização e programa de DST/AIDS. 

Essas práticas não permitem o desocultamento da abordagem das relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde. Também não possibilitam o empoderamento dos 

trabalhadores de suas condições de trabalho na perspectiva de lutar por seus direitos. Assim, 

ficam de fora do SUS: ações de investigação dos processos produtivos e de trabalho do 

território articulados ao contexto do capitalismo; a territorialização da saúde; a vigilância em 

ST; a promoção da ST; a articulação com movimentos sociais; a abordagem das interfaces 

produção-trabalho-ambiente-saúde. Ou seja, ficam de fora do sistema ações do modelo de 

atenção à ST.  

Parte desse desafio de inserir a ST na APS está em superar problemas no âmbito 

do próprio SUS, que, enquanto política pública de saúde, expressa a contradição do Estado 

brasileiro diante do cenário descrito, pois, ao mesmo tempo em que tem que garantir o direito 

à saúde, resultante das conquistas democráticas, sofre as consequências do papel exercido 

pelo Estado de ajustar os interesses capitalistas neoliberais e se ajustar a eles. Assim, 

desdobram-se problemas de diversas ordens, que vão da insuficiência dos recursos para 

custear o sistema até as características das práticas de saúde, que desafiam especialmente a 

APS, pela responsabilidade que a ela foi colocada de ser o espaço em que se opera a ESF, 

principal proposta de mudança do SUS. Nesse sentido, o CEREST identifica como 

necessidade de saúde: 
 
Um primeiro ponto que a gente acha que precisa é a assistência básica, porque 
ainda não está tendo nem a assistência básica, ainda está precisando ter mais 
acessibilidade aos serviços. Primeiramente, a atenção básica. Quando tiver acesso a 
essa atenção básica, essa própria atenção básica, ela teria que ser estruturada para, 
também, prestar uma assistência com uma visão da Saúde do Trabalhador. Porque, 
mesmo que, hoje, as comunidades tivessem acesso, ficou claro nas falas que esse 
serviço não tem esse olhar ainda, aí, a gente teria que pensar: ‘por que não tem?’. 
Porque a demanda é muito alta? Porque é uma visão curativa? Porque os próprios 
profissionais que estão compondo a equipe não têm esse conhecimento? Ou têm o 
conhecimento e não têm a capacidade assistencial? Têm a capacidade, ou não têm o 
acesso às empresas? Então, são vários pontos que têm a se esclarecer. Então, eu 
acho que, basicamente, pela saúde, ficou bem claro isso para mim, com a minha 
visão de saúde do trabalhador do CEREST, essa questão do acesso (CEREST). 

 

Essa fala do CEREST explicita que as dificuldades de acesso da população 

camponesa ao SUS estão relacionadas também à oferta dos serviços básicos da ESF. Ou 
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melhor, enfatiza que, para se intervir nos problemas de saúde do trabalhador do território, é 

preciso primeiro garantir a acessibilidade e acesso à atenção básica e incluir nessa atenção 

básica o olhar em Saúde do Trabalhador.  

Achamos importante melhorar a atenção básica, mas, se formos considerar 

resolver isso primeiro, para, só a partir de então, atender as necessidades de saúde do 

trabalhador, poderemos correr o risco de estar nos omitindo a garantir a saúde desses 

trabalhadores. Entretanto isso não deixa de ser um desafio.  

Para entendermos melhor a dificuldade de acesso das comunidades camponesas ao 

SUS, conforme visualizado nos primeiros casos citados, vamos discutir a organização dos 

serviços de saúde do SUS em Apodi-RN e, principalmente, os entraves enfrentados pela ESF 

na zona rural da Chapada do Apodi-RN, já que isso está intrinsecamente relacionado com a 

capacidade do sistema de saúde em garantir o acesso ao atendimento integral das necessidades 

de saúde do rural. 

Apodi-RN tem seis equipes de Saúde da Família: duas no campo e quatro na 

cidade. Segundo o enfermeiro, para se ter 100% de cobertura, seriam necessárias 14 equipes. 

Nesse sentido, as que existem se sobrecarregam, por ter um território de sua abrangência bem 

acima do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Diante disso, pergunta-se: como o PSF 

de território rural pode realizar uma atenção à saúde universal, equânime, integral e com 

participação popular, com vistas à promoção, prevenção, assistência, cura e reabilitação para 

as pessoas do seu território de abrangência? 

 
Uma equipe de PSF não dá para suprir as necessidades de demandas de uma 
população tão grande; mesmo que tivesse combustível, ainda não dava. São muitas 
zonas rurais, não tem infelizmente, se, todo dia, a gente visitasse uma delas... 
(MÉDICO DO PSF). 
 
Olhe, a gente esteve conversando, mesmo se tivesse condições de a gente ir, não 
teria como a gente ir a todas as comunidades, todo mês. O que a gente faria? A 
gente ia sair uma vez por mês para cada agente. Ele não iria todos os meses para as 
comunidades, porque não tem condições (ACS).  
 
No caso, é pouca uma equipe para todas as comunidades. No caso, deveria 
organizar, ter um jeito para que fizessem os atendimentos (COMUNIDADE). 

 

Além da necessidade da ampliação da cobertura de PSF, existe a particularidade de 

o atendimento ser em rodízio, o que faz com que os camponeses não tenham a presença diária 

de uma equipe de PSF para atender suas necessidades, de modo que estas ficam desassistidas 

por períodos variáveis. Isso leva as pessoas de territórios rurais a recorrer aos hospitais 

quando precisam de algum serviço de saúde e é nesse contexto que a comunidade coloca 
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como necessidade a existência de um hospital ou um posto de saúde com equipe todos os dias 

nas zonas rurais.  
 
Assim, uma comunidade que nem Soledade, a gente sabe que é uma comunidade 
bem avançada, e o que é que cabe para melhorar a saúde dos trabalhadores daqui da 
região da Chapada do Apodi, que a gente sabe que é muito grande a chapada e para 
a gente se deslocar? Deus o livre quando adoece um trabalhador, para deslocar para 
Apodi, para Mossoró, então, para melhorar a saúde, é um hospital aqui, na 
Soledade ou um posto de saúde muito bem visitado, que tenha doutor que chegue 
um trabalhador e seja atendido ali. Então, para melhorar a saúde, é isso aí 
(COMUNIDADE). 

 

Nesse ponto, chama atenção o fato de que, como nos primeiros casos citados, o 

usuário da zona rural pode chegar ao hospital com uma demanda que é da APS e o hospital 

pode não atender por não ser da sua competência. Isso não é diferente de outras realidades 

rurais brasileiras. É preciso rever, discutir, pesquisar e avaliar maneiras de como organizar os 

serviços de saúde nos PSF rurais. 
 
Como é médico da equipe, era bom que ele fosse constante. Porque pronto, vêm 
pessoas da minha área, aí, chega lá no PSF, o médico não está, está lá no hospital e, 
chega lá no hospital, muitas vezes, não é atendido porque tem o médico da equipe e 
a demanda do hospital é muita gente (ACS). 
 

O enfermeiro explicita a dificuldade do PSF de trabalhar com uma área muito 

grande e atribui esse fato ao repasse de verbas do Governo Federal: 

 
Aqui, em Apodi, eram para ter 14 equipes de Saúde da Família e, hoje, nós temos 6. 
Está sendo aberta agora mais uma equipe e isso aí depende muito do Governo 
Federal. A gente sabe que tem o repasse da verba, que, na verdade, a maior parte da 
verba que é aplicada em PSF vem do Governo Federal e, aí, hoje, a própria gestão, 
a prefeitura entra com uma parcela muito grande complementando, porque o 
repasse que é feito não é suficiente, não chega nem a 50% do que é necessário. 
Então, devido a essas limitações, a gente não tem. Agora é que, com a abertura 
dessa nova equipe que está se prevendo, é que está chegando a 50% necessário: nós 
precisaríamos de 14 e estamos chegando a 7 equipes, agora. Essa equipe vai ser 
rural e urbana, vai ser mista. Então, agora, na unidade que eu trabalhava antes, a 
área de cobertura que a gente atendia era o que eram necessárias três equipes e uma 
só era que tinha que dá de conta. Então, a gente atendia um dia, num canto, outro 
dia, noutro, outro dia, noutro. Como é que a gente atendendo um dia ou dois, numa 
comunidade, a gente vai dar conta dos problemas da população? Não dá. Aí, 
infelizmente, assim, são problemas, digamos, macro, que vai além da nossa 
capacidade de resolver e a gente fica tentando trabalhar da maneira que a gente 
consegue, que é possível, dentro das nossas possibilidades. E, aí, a gente sabe que a 
gente perde com isso porque a gente se sobrecarrega, a população perde com isso 
porque não é atendida da maneira que deveria, que merecia. Aí, a gente vai 
tentando fazer da maneira que tem dado, com dificuldades (ENFERMEIRO). 

 

 Interessante notar a defesa desse trabalhador do SUS com relação à gestão 

municipal ao afirmar que esta faz o repasse do recurso, mas o que vem do ministério é que é 
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pouco. Esse discurso nos conduz a questionar se essa defesa ocorre porque ele é um 

profissional contratado pela prefeitura, sem um vínculo formal. Sobre a questão de 

financiamento do SUS e do PSF, é importante salientar que, dentro da política neoliberal, a 

lógica é de racionalização de recursos para as políticas sociais, como o SUS.  

Nesse sentido, observamos que, na zona rural, assim como Uchoa et al. (2011) 

constataram, há indicação de uma lógica de racionalização da escassez de recursos. Entretanto 

não podemos isentar a gestão municipal dessa problemática, até porque resultados da pesquisa 

evidenciam um descaso dela com relação à garantia a população rural de Apodi-RN de acesso 

integral. Nesse local, vários problemas enfrentados pela equipe de PSF, e que repercutem no 

acesso ao SUS, estão diretamente ligados à atuação da gestão municipal.  

Os problemas envolvendo a gestão municipal de saúde englobam a racionalização 

dos gastos com saúde e a precarização do trabalho no PSF. Constatamos que a produção de 

serviços desse programa, na zona rural, em Apodi-RN, ocorre de forma precária. Falta 

estrutura física para se trabalhar. Assim como no resultado da pesquisa de Uchoa et al (2011), 

muitas comunidades rurais não possuem “postos de saúde”, com a ressalva de que existem em 

algumas poucas localidades rurais do município e servem como ponto de apoio para outras 

mais próximas. Em geral, o atendimento da equipe de PSF é realizado em locais improvisados 

e/ou adaptados, que “restringem drasticamente o escopo das ações como comprometimento de 

sua qualidade técnico-científica” (UCHOA et al., 2011, p.1072). Em Apodi-RN, soma-se 

ainda a falta de materiais e/ou tecnologias duras para o PSF trabalhar, como: medicamentos, 

material de expediente, de limpeza, fardamento, balanças, transporte dos ACS e da equipe. 

 
Teria a gestão que dar melhores condições de trabalho, para que os profissionais 
venham desempenhar o seu trabalho (ACS). 
 
E isso que está falando (condições de trabalho) é só da parte do médico e do 
enfermeiro, mas tem que ser também para nós, agentes comunitários de saúde, 
porque nós somos quem damos a cara para bater. Para ter uma ideia, aqui, nós 
trabalhamos em áreas muito extensas, andamos em torno de 10, 15km, de uma casa 
para outra, para fazermos a visita e não temos um transporte. Tivemos um 
transporte em 1997, uma bicicleta, e, no andar da carruagem, desapareceu. Não 
temos balança para pesar criança, a gente trabalha só com a boca, trabalha só com a 
boca. Nem material, caneta e relatório, é um livrinho por ano, com cem folhas para 
trabalhar o ano todo. E nós não temos direito a insalubridade e nós corremos risco 
diariamente, nós trabalhamos com pessoas com tuberculose, com hanseníase, com 
outros tipos de doenças, HIV. Estamos agora lutando para conseguir insalubridade. 
É uma guerra, uma batalha não; é uma guerra para conseguir alguma coisa aqui em 
Apodi. Sim, outra coisa também: falta muita medicação para os hipertensos e 
diabéticos. 99,9% é falta. Isso é um problema seríssimo. Ainda bem que tem essa 
farmácia popular que dá uma ajudada um pouco (ACS). 
 
Dar melhores condições de trabalho para os profissionais porque, quando você não 
tem, você não consegue fazer as coisas bem feitas. O salário que a gente ganha é 
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pouco, o custo de vida muito alto e a gente ainda tem que pagar o transporte para 
trabalhar. Então, assim, muitas vezes, eu digo assim: ‘eu não fui porque o 
combustível a gente tem que tirar do bolso’ (ACS). 
 

A questão do deslocamento dos ACS da zona rural para suas atividades de visita 

domiciliar é importante. Eles se diferenciam do ACS da zona urbana porque, na área de 

abrangência destes, as casas são todas próximas umas das outras: o agente sai de uma casa e 

entra na outra. Já o da área rural, muitas vezes, tem que andar quilômetros para ir de uma casa 

para outra. Isso é uma realidade nacional e que precisa ser revista. Os ACS mencionam o fato 

de que, em um município do Ceará, a gestão municipal de saúde disponibiliza um auxílio-

transporte para os ACS de zona rural se deslocarem no seu trabalho, e a quantidade de 

famílias cadastradas por agente está em consonância com o preconizado pelo Ministério da 

Saúde. Esse dado fez esses profissionais refletirem que é um problema que pode ter solução e 

que, muitas vezes, depende da gestão municipal. 

 
Eu estou com 126 cadastradas e, ainda, com 10 para cadastrar. Eu trabalho em três 
comunidades, dois assentamentos e uma comunidade que é vizinha ao Ceará. A 
agente de saúde do Ceará só tem 40 famílias, ela ganha um salário e meio e ganha 
250,00 de combustível, e vai subir, que ela me disse. E isso por que, se o Governo 
Federal é o mesmo? (ACS). 

 

Ainda sobre os pontos que dificultam o acesso de comunidades camponesas à 

ESF, chamamos atenção para um agravante, que, talvez, seja singular da realidade do 

município, que é a não disponibilização por parte da gestão municipal de combustível para o 

deslocamento das equipes de PSF de zona rural. Isso tem dificultado o acesso da população à 

APS, uma vez que, no caso do PSF estudado, este não está fazendo o deslocamento para 

ofertar seus serviços em todos os seus pontos de apoio, entre outros motivos, devido à falta de 

combustível. 
 
Quanto tempo faz que o médico da Saúde da Família não passa nas comunidades? 
Eu não sei quanto tempo, mas o médico está com muito tempo que não passa na 
comunidade. Eu acho que é no município todo (COMUNIDADE). 
 
A gente está fazendo o máximo que a gente pode, a gente está indo além do limite, 
tentando fazer o máximo. Antes, porque a gente passou quase um ano sem médico. 
O médico atual chegou agora, no mês de junho, a trabalhar com a equipe da gente. 
A gente não está mais se deslocando para as comunidades porque a demanda é 
grande e o tempo é curto. Assim, as condições para ir são poucas, principalmente, 
por conta de combustível no município, que não disponibiliza (ACS). 
 
O atendimento está sendo feito só em uma comunidade porque não tem 
combustível para ir para os outros locais. Isso começou esse ano. Assim, porque 
minha comunidade foi afetada e a população tem que saber os problemas da equipe, 
e a gente tem que conversar. Eu conversei com o motorista da equipe e ele me dizia 
que, no contrato dele, para carregar a equipe, foi contratado para vir só até essa 
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comunidade. E ele dizia: ‘e as outras comunidades?’. ‘Não, mas, quando você for, a 
gente dá o combustível’. E ele lá de pé, esperando o combustível, e a gente marca 
com as comunidades, e agora? A gente não tem o que fazer, se, no contrato, diz 
uma coisa e ele lá disse que prometeu garantir e não deu. Até o início, eu não dizia 
nas minhas visitas não, mas, agora, eu vou começar a dizer. Eu já marquei três 
vezes para a equipe ir e não foi por causa de combustível (ACS). 
 
Eu acho que é uma tristeza você dizer que os médicos não estão vindo para as 
comunidades por falta de combustível. Isso é uma vergonha para o município! 
(COMUNIDADE). 

 
A explicitação da falta de combustível para as equipes de PSF realizarem seus 

atendimentos nas áreas camponesas ocorreu no encontro do grupo de pesquisa com as 

comunidades da Chapada do Apodi-RN e se aprofundou no momento de sistematização das 

necessidades de saúde. Esse primeiro encontro possibilitou a visualização dessa problemática 

por parte da comunidade e esse é um ponto que merece um destaque.  

A falta de combustível está diretamente relacionada à gestão municipal e, para os 

trabalhadores da saúde do PSF desse município, dizer isso à comunidade é, de certa forma, 

expor os problemas da gestão municipal, o que pode ser visto como uma atitude contrária a 

esta. E isso acontece em um cenário de precarização do PSF, no qual o vínculo de trabalho, 

em especial, de médicos, enfermeiros e dentistas, é temporário, por contrato, o que faz com 

que esses trabalhadores, geralmente, silenciem diante desses problemas e tenham que se 

submeter às precárias condições de trabalho com receio de perder o emprego. Por outro lado, 

os ACS que já têm um vínculo formal de trabalho possuem mais autonomia, de certa maneira, 

mais liberdade para falar isso para a comunidade. O ACS mostra que é importante falar para 

as comunidades, para elas reivindicarem seus direitos, e isso pode ser considerado uma forma 

de estimular a participação popular. 

Entretanto a problemática do atendimento do PSF às comunidades rurais não pode 

ser resumida à falta de combustível, uma vez que outros obstáculos foram visualizados na 

pesquisa, como a inserção do médico no programa. A escassez de médicos para atuar em 

equipes de PSF, em municípios de pequeno porte, é abordada em alguns estudos científicos e 

pode ser atribuída às distâncias entre essas cidades e os grandes centros urbanos e à 

desqualificação do trabalho no PSF pela categoria médica.  

Sobre o déficit desses profissionais no Programa Saúde da Família, Vasconcelos e 

Zaniboni (2011) destacam como justificativas anteriores à formação: a falta de vivência em 

Medicina de Família, enfoque hospitalocêntrico das faculdades e desinteresse do acadêmico. 

Já durante a atuação no programa, enfatizam: dificuldade de encaminhar (referência e 

contrarreferência), dificuldade na retaguarda hospitalar e na relação com outros profissionais, 
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período integral de trabalho, ênfase na especialização e desvalorização profissional pelos 

próprios colegas, grande demanda e melhores possibilidades salariais em outros locais. 

Pode ser esse contexto uma das razões dos acordos que se firmam entre médicos, 

para atuarem no PSF, e a gestão dos municípios de pequeno porte. Esses acordos estabelecem, 

em geral, a oferta de vantagens salariais e de adequação da jornada e do horário de trabalho 

nesse programa em consonância com as necessidades dos médicos e em atendimento à 

necessidade desses municípios, que, muitas vezes, contratam o profissional em questão para o 

PSF, mas este também tem que realizar plantão no hospital local. Isso pôde ser observado em 

Apodi-RN e é uma das dificuldades de acesso da população camponesa à atenção integral 

segundo suas necessidades de saúde. 

 
Além da dificuldade para o médico ir, ele ainda não pode chegar atrasado se ele for 
para as outras comunidades, aí, ele não pode ir. Tem essa passagem também. Por 
exemplo, se o médico for para a comunidade, quando ele sair de lá, vai ser meio dia 
para uma hora porque é longe, é distante, então, para ele, que tem outro 
compromisso aqui, na cidade, já atrasa os compromissos dele  (ACS). 
 
Eu vejo que uma necessidade de saúde é melhorar o acesso das comunidades rurais 
aos serviços de saúde, uma vez que o PSF não consegue se deslocar para as 
comunidades rurais e estas têm que deslocar com dificuldades. Esse daí é um ponto 
muito importante, essa questão do acesso. Então, elas já colocaram que passaram 
muito tempo sem ter o profissional médico. Hoje, elas têm esse profissional, mas 
esse profissional ainda não está dando conta, devido ele ter que dar de conta de dois 
serviços: os serviços de atenção básica e o hospitalar (CEREST). 
 
Com relação à saúde, a gente vê assim, é difícil contratar um médico? É. Só que, 
quando consegue um médico, ele já tem dois dias que não pode vir para a equipe, aí 
é que fica mais difícil você trabalhar. Eu acho que o maior problema aí é que, 
quando vem um médico para a equipe, o município oferece um monte de vantagem 
de outros cantos, aí ele vai três vezes por semana e só atende 25 pessoas com as 
urgências. Aí, à tarde, para não ir na quarta, que ele só ia terça, quarta e quinta, 
porque, quarta, está de plantão no hospital, aí, manda marcar só 10 pessoas para a 
terça da tarde, aí, já faz o quê? 35 durante um dia, que é para cobrir 2 dias. Será 
que, de sete horas até uma da tarde, dava para um médico atender só 25 pessoas? 
Aí, visita domiciliar não tem... (ACS) 

 
O Ministério da Saúde preconiza que a atuação da equipe de PSF deve ser de 40 

horas semanais. Na realidade da zona rural, geralmente, esse tempo é feito em horário corrido, 

ou seja, é para ser das 7 às 13h, devido, entre outros motivos, ao excesso de sol a partir desse 

horário, o que dificultaria o deslocamento das pessoas de suas residências para os pontos de 

apoio e, também, o da equipe, já que o transporte para o deslocamento é em condições 

precárias e enfrenta o calor excessivo e a poeira das estradas. Em Apodi-RN, vimos que o 

horário do médico não é o mesmo dos outros trabalhadores do PSF, o que causa indignação 

da equipe. 
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Um médico que fosse constante na equipe é uma necessidade grande. Então, 
ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu tenho que trabalhar a minha carga 
horária completa e o médico, porque tem um diplomazinho lá de Medicina, ele 
pode chegar lá, fazer um remendo e ir embora? Era para ele ficar lá até uma hora da 
tarde, ele está ganhando para ficar até uma hora da tarde (ACS). 

 
O acesso de comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN à Saúde Bucal 

também é bastante prejudicado, devido, entre outros, à conivência da gestão municipal com 

horários e dias de trabalho de acordo com a necessidade dos dentistas. Emergiu como um dos 

principais problemas da equipe de PSF a saúde bucal, ao que foi atribuído: o excesso de faltas 

do dentista, os vários vínculos empregatícios desse profissional em outros municípios, 

inclusive, o processo de trabalho do dentista, a conivência da gestão com toda a situação 

problemática deste e a falta de material de qualidade para sua atuação. 
 
Ele não tem condições de trabalhar e, também, ele trabalha em mil e duzentas 
localidades. Ele não faz visita domiciliar, ele não faz trabalho preventivo, trabalho 
educativo. Ele só faz a parte curativa. Ele só faz extrair e obturar e limpeza (ACS). 
 
O dentista alega que não tem material suficiente para fazer as restaurações, não tem 
material suficiente para fazer as extrações. Ele não gostou de mim porque eu disse 
um dia: ‘tem profissionais que não honram a profissão; acima de tudo, o dinheiro, e 
eu acho que, para você ser um bom profissional, você tem que gostar do que faz e 
não ser só o dinheiro que você vai botar no bolso’. Tem pessoas que querem 
abraçar o mundo com os braços, que querem trabalhar em várias comunidades, 
então, fica tampando só os buraquinhos. Então, se não dá um atendimento que 
preste, a população vai cair em cima (ACS). 
 
O dentista disse que tem carta branca. Se ele disse que tem carta branca, imagine 
nós, nós vamos dizer o quê? Ele disse isso na primeira reunião: o que ele fizesse 
estava feito. Aí, eu vou dizer o quê? (ACS) 
 

A situação da Saúde Bucal no PSF das comunidades camponesas aponta, assim 

como no caso do médico, a questão da dedicação dos trabalhadores ao programa. Sobre isso, 

Cotta et al (2006) constataram que, em relação à disponibilidade de dedicação exclusiva ao 

PSF, 100% dos médicos entrevistados trabalham em outros locais, ou seja, acumulam outras 

atividades profissionais, 67% dos enfermeiros e 17% dos ACS. Além disso, identificaram 

que, dentre os trabalhadores do PSF, quem cumpria as oito horas diárias eram todos os ACS e 

auxiliares de Enfermagem. 

Essas questões discutidas até agora dizem respeito à responsabilidade da gestão 

municipal nesse processo. Para a garantia do acesso à atenção integral no SUS, vem ganhando 

destaque o poder local representado pelo município, pelas redes e teias de conexões que vão 

se formando ao se organizarem os serviços de saúde em suas várias complexidades, em 

especial, na APS e, em particular, com o PSF (SCHWARTZ et al., 2010).  
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Diante das discussões nos encontros da pesquisa, os atores do grupo, a 

universidade, o SUS e os movimentos sociais, bem como a comunidade, reconheceram que 

esses problemas são da gestão municipal e que, a cada quatro anos, ocorrem transformações 

que podem ser para melhor ou para pior. No caso de Apodi-RN, identificamos que esses 

problemas agravaram-se com a gestão da época. Reforçamos que, quando falamos de gestão 

municipal, referimo-nos ao prefeito, já que os gestores municipais de saúde, geralmente, estão 

subordinados a este e não têm autonomia financeira e de tomada de decisão sobre o SUS 

local. 

 
O gestor municipal não dá condições para os profissionais trabalharem (ACS). 
 
O gestor não dá condições e atenção para o PSF desenvolver suas atividades 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 
O problema não é com vocês, a equipe; é com os políticos, o Poder Público correr 
atrás que consiga mais equipes que tenha abrangência.  (COMUNIDADE). 
 
Tem pessoas que têm vontade de fazer, mas não têm autonomia, não têm recurso. 
Aqui, em Apodi, existe toda qualidade de secretário, mas só faz uma coisa se a 
prefeita autorizar (ACS). 
 
Eles são secretários só de papel, são secretários só de nome (ACS). 
 
O que está acontecendo com a saúde do nosso município é a falta de médico e falta 
de contratação de pessoas para ajudar a nós. No assentamento Milagres, vai um 
médico, parece que é de mês em mês que ele vai. Então, o que acontece? O pior é 
que a gente vai para Apodi e, lá, também, não tem médico para atender a gente 
(COMUNIDADE). 
 

Essa última fala da comunidade remete também à necessidade de haver médicos, o 

que reflete a centralidade das ações de saúde nesse trabalhador por parte da população. Isso é 

reflexo, dentre outros, do processo histórico dos serviços de saúde: centrado no hospital e no 

domínio técnico do profissional médico sobre a doença.  

Tal contexto histórico levou grande parte da população a obter uma visão do 

sistema de saúde focado no médico como o único responsável pela assistência. Essa 

percepção, apesar dos avanços do SUS/PSF, ainda hoje, permeia o imaginário da população, 

que, cotidianamente, reivindica como solução dos problemas de acesso aos serviços e 

organização destes a consulta médica tradicional e individual (ARAUJO; ROCHA, 2006 apud 

SCHWARTZ et al., 2010). 

Essa realidade do PSF da zona rural de Apodi-RN está em consonância com o 

resultado da pesquisa de Cotta et al. (2006), que constatou como principais dificuldades 

enfrentadas por equipes de PSF de zona rural: falta de transporte, de medicamentos, de 
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equipamentos, de infraestrutura, de médicos especialistas, de apoio dos órgãos responsáveis 

pelo PSF, de repasse de verbas da prefeitura e falta de vontade política. 

Entretanto é importante salientar que os problemas relacionados ao acesso, 

atendimento integral e efetivação do PSF nas comunidades camponesas da Chapada do 

Apodi-RN, além da gestão, englobam também o próprio processo de trabalho da equipe do 

programa, ou seja, envolvem as práticas dos trabalhadores do SUS, como: dificuldade de 

trabalho em equipe; falta de vínculo entre PSF e comunidade; ênfase em ações ambulatoriais; 

incipiência de ações de prevenção de doenças e, principalmente, de promoção da saúde e 

vigilância à saúde; lacuna entre o que é preconizado legal e teoricamente sobre a atuação do 

PSF e a prática da equipe. 

Discutir o trabalho em equipe, que, “embora não seja exclusividade da Saúde da 

Família, representa um de seus principais pilares” (SCHARTZ et al., 2010, p.2151), requer 

resgatar que a atuação de cada categoria profissional faz parte do trabalho coletivo em saúde e 

que, portanto, todos têm que se unir em um mesmo objetivo, que é transformar o processo 

saúde-doença individual/coletivo para garantir o direito à saúde. A perspectiva da 

integralidade das ações favorece uma ação interdisciplinar. Na construção do PSF, é 

necessário que o trabalho em equipe seja norteado por um projeto assistencial comum e que 

os atores desenvolvam uma ação de interação entre si e a comunidade (SCHARTZ et al., 

2010). 

No PSF em Apodi-RN, identificamos que o trabalho em equipe é frágil. O 

processo de trabalho de profissionais do PSF dessa localidade mantém características de 

compartimentalização, sem um planejamento coletivo que adapte as atividades às 

necessidades da população na área de abrangência. Outros estudos sobre o relacionamento 

interno da equipe de Saúde da Família revelam a inexistência de responsabilidade coletiva 

pelos resultados do trabalho, o que provoca a descontinuidade entre as ações específicas de 

cada profissional. 

Um trabalho em equipe não se realiza apenas com a presença de todas as 

categorias profissionais para a composição da equipe de PSF. Como demonstrado na 

pesquisa, o PSF encontra-se atualmente com todos os profissionais: um médico, um 

enfermeiro, um odontólogo, um auxiliar de consultório dentário, dois técnicos de 

Enfermagem, sete ACS. Contudo se trata de uma equipe multiprofissinal, ou seja, com 

profissões diferentes, cada uma fazendo seu trabalho individualmente, sem haver a 

interdisciplinaridade em prol de um objetivo único. Os ACS relataram que, em outros 

momentos, mesmo faltando algum profissional para a equipe estar completa, o processo de 
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trabalho coletivo do PSF tinha mais resultados, tanto em termos de vínculo entre os 

profissionais da equipe como em respostas às necessidades de saúde da população, e tudo isso 

tinha como fator importante as condições de trabalho ofertadas pela gestão.  
 
Eu acho, assim, que a gente já avançou mais com a equipe por completo, às vezes, 
até sem dentista, e, hoje, com a equipe completa, a gente não pode ir nem ali 
porque o carro não dispõe de combustível. Por isso que eu digo que a gente 
avançou mais e, agora, está voltando; em vez de subir, está descendo (ACS). 
 

Observamos que, dentro da equipe de PSF, existem as seguintes divisões: os ACS 

se consideram uma equipe unida entre eles mesmos; a equipe do PSF, para planejar ações, 

realizar atividades de prevenção e participar de capacitações, é formada por ACS, enfermeiro 

e auxiliar de Enfermagem, pois o dentista e o médico são considerados profissionais que não 

se inserem nessas atividades da equipe: centram-se no atendimento clínico individual focado 

na doença.  

 
Nós somos uma equipe, nós agentes comunitários de saúde. Eu sei que, muitas 
vezes, eles têm raiva porque eu digo assim: ‘cadê a equipe?’ (ACS). 
 
Na verdade, os agentes da nossa equipe, eles são muito unidos (ACS). 
 
É necessário ter uma equipe que atenda as demandas das comunidades. É falta de 
conhecimento do Sistema Único de Saúde e um dos principais que eu estou 
sentindo na nossa equipe é a seguinte: falta de capacitação dos profissionais com 
relação ao PSF, ao que é o PSF e o que é equipe, porque nós, agentes de saúde, 
sabemos o que é equipe, agora, tem muitos profissionais que está fazendo parte da 
equipe da gente e não sabe o que é uma equipe. Porque equipe é o que elabora o 
que vai fazer junto. Uma equipe não funciona sem um dos membros da equipe. 
Então, o que está acontecendo lá, em nós, é o seguinte: a equipe se resumiu ao 
enfermeiro, ao auxiliar de Enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Por 
quê? O médico eu não sei, ele não participa dos planejamentos, o nosso dentista 
não participa do nosso planejamento e eu acho, assim, que eles têm que estar 
presentes porque eu não posso eu me ausentar do planejamento. Porque nós somos 
um elo de ligação das comunidades com o médico, com o enfermeiro, mas a gente 
só pode ter um trabalho bom se, realmente, for uma equipe. Porque, muitas vezes, 
eu critiquei, eu disse: ‘olhe, eu não considero uma equipe porque uma equipe é 
aquela que todo mundo trabalha junto, em prol de atender uma demanda’. Então, se 
nós fazemos um trabalho, a gente tem que estar ali, o enfermeiro e o médico têm 
que estar ali, para ajudar a gente a realizar o nosso trabalho. Então, se é uma equipe, 
então, tem que trabalhar tudo junto, tem que saber das dificuldades de um, das 
necessidades do outro, e não você decidir por si o que é que a gente vai fazer 
(ACS). 
 
Eles (médicos e dentistas) sabem sim o que é PSF, porque, quando vão ser 
contratados, eles sabem sim, do A a Z. Então, se eles não querem fazer do jeito que 
é para fazer...mas saber, eles sabem o que é equipe, o que é o trabalho Saúde da 
Família. Até porque nós sabemos que o trabalho de Saúde da Família não é só o 
curativo, e sim o preventivo também, é o mais fundamental na equipe de Saúde da 
Família, mas só que, muitas vezes, eles não querem ver isso (ACS). 
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Percebemos que há dificuldades de se trabalhar em equipe no PSF e um dos pontos 

levantados foi a falta de conhecimento sobre SUS, PSF e trabalho em equipe. A esse respeito, 

salientamos que, de acordo com Neckel (2009), a formação dos profissionais da saúde 

contribui para isso, uma vez que é centrada na cientificidade técnica, na doença, em 

detrimento de uma compreensão global sobre o processo saúde-doença. Nesse sentido, 

tendem a desconsiderar e desvalorizar o conhecimento e a prática de outros profissionais, e 

ficam restritos a suas especificidades. Assim, saem perdendo nesse processo: o profissional 

que não divide o que sabe, o profissional que não percebe a importância de seu colega e a 

população usuária, que é a principal afetada. 

Torna-se importante a necessidade de capacitação dos trabalhadores do SUS, ou 

seja, de educação permanente para todos os trabalhadores da equipe de PSF. Entretanto 

constatamos que, nas capacitações que já ocorrem nesses municípios, apenas quem participa é 

o enfermeiro e os ACS. Mister frisar ainda que, mesmo diante das discussões na pesquisa 

sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental no SUS, os ACS, quando indagados acerca de 

temas que gostariam que fossem abordados, colocaram como prioridade a Saúde do Homem. 

Esses problemas no trabalho em equipe do PSF, somados às precárias condições 

de trabalho, repercutem diretamente na oferta de serviços de APS para as comunidades rurais 

e, consequentemente, na capacidade de respostas do SUS para atender as necessidades de 

saúde individual/coletiva. Diante dessa realidade, alguns ACS realizam às vezes atividades 

que não são da sua competência, por se preocuparem com o acesso das pessoas das 

comunidades camponesas ao SUS. Vejamos como exemplo o caso descrito abaixo: 
 
A gente já fez o curso de Enfermagem com o outro enfermeiro, que é professor, e a 
gente estagiou muito na equipe. Ele deixou a gente muito bem preparada para 
qualquer situação. Então, são coisas que a gente pode estar fazendo se está 
precisando, já que a necessidade é grande. Nós sabemos verificar pressão, fazer 
uma retirada de ponto, fazer curativos, mas a gente não pode dentro da nossa 
função. Uma senhora de 74 anos, em frente a minha casa, fez uma cirurgia de um 
sinal que ficou imenso. Fizeram a cirurgia e ela chegou em casa e me chamaram, eu 
estava até de férias. Aí, ela disse assim: ‘mulher, eu queria que você fizesse um 
favor para mim: você fazer o curativo’. Eu disse: ‘mulher, eu não tenho o material’. 
Ela disse: ‘e se eu comprar o material?’. Eu disse: ‘vá lá no posto pegar luvas, 
gases...’. Aí, não tinha gases e ela comprou. Se eu não fizesse, ela tinha que 
enfrentar todo dia uma poeira imensa para vir fazer o curativo ou em Soledade, ou 
em Apodi. Se fosse em Soledade, tinha que esperar a equipe chegar, depois de 8:30; 
se fosse em Apodi, vinha e voltava de 11h, que era o horário que tinha transporte. 
Eu disse: ‘não, eu vou fazer’. Aí, eu fiz o curativo e está lá cicatrizado. Eu só fiz 
porque eu vi a dificuldade que seria para aquela senhora de 74 anos ir todo dia fazer 
um curativo em Apodi. Às vezes, a gente faz coisa que não é da nossa alçada, na 
maneira de dizer, isso não era papel do agente, mas, pela dificuldade e necessidade, 
a gente tem que fazer. Agora, se eu não tivesse feito o curso, eu não seria jamais 
louca de fazer, porque foi muito bom o curso do PROFAE que veio para gente 
(ACS). 
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Conforme citado, ressaltamos a importância do Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), do Ministério de Saúde para o acesso de 

comunidades rurais aos serviços de Enfermagem, uma vez que vários ACS de municípios de 

pequeno e médio porte, inclusive de áreas rurais, realizaram o curso de auxiliar e/ou técnico 

de Enfermagem. O PROFAE, em 2003, já estava presente em todo o Brasil e tinha como meta 

principal a qualificação profissional de 225 mil auxiliares de Enfermagem e 90 mil técnicos 

em Enfermagem, com o objetivo de executar uma política pública de capacitação de recursos 

humanos, abrangente e duradoura, adequada às necessidades do Sistema Único de Saúde, 

sintonizada com as inovações no campo da educação profissional e flexível, no que diz 

respeito às diversidades regionais. 

A produção de serviços de saúde do PSF, conforme descrição dos ACS, ocorre da 

maneira, a seguir, descrita. O contrato do médico com a gestão é para trabalhar no município 

três vezes por semana: terça, quarta e quinta. Entretanto, como, na quarta, ele trabalha no 

plantão do hospital, atende no PSF terça, pela manhã, 25 pessoas com as urgências; terça, à 

tarde, 10 pessoas; e, quinta, atende 25 pessoas, incluindo urgências pela manhã. Ou seja, o 

trabalho do médico, na equipe de PSF, resume-se a dois dias da semana. As consultas são 

agendadas pelos agentes comunitários de saúde, ou as próprias pessoas que têm necessidade 

de se consultar vão lá e agendam com o ACS, ou mesmo, com a pessoa que está lá na 

comunidade, na hora.  

O atendimento do dentista segue um cronograma mensal, com um dia para 

atendimento das pessoas adscritas da microárea de cada ACS. Por dia, são 10 fichas para 

restauração e 2 para extração, e, na sexta, é só extração. Essas extrações são agendadas no 

decorrer da semana.  

O enfermeiro faz os grupos de HIPERDIA, realiza pré-natal, C e D, e visitas 

domiciliares quando necessário. Estas podem ser só com o médico, com médico e enfermeiro 

ou apenas com o enfermeiro. Geralmente, as visitas são por demandas: o médico realiza 

somente se a pessoa for acamada e não puder vir ao local de atendimento; o enfermeiro visita 

puérpera, hipertenso, pacientes que precisam de retirada de ponto, de acordo com a demanda. 

Os ACS realizam as visitas domiciliares diariamente.  

Existem ainda no PSF as vacinas de rotina, de campanha, exame de papanicolau. 

A vacina tríplice viral é feita na última segunda-feira do mês. As de rotina são toda segunda-

feira. A BCG é feita na unidade de atendimento, toda quarta-feira. O teste do pezinho é 

agendado. As gestantes são acompanhadas no PSF, geralmente, até o 8º mês, com o 
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enfermeiro; depois, no 9° mês de gestação, ela já marca uma consulta com o médico. O parto 

é feito em Apodi. Tem os exames de rotina: são agendados 7 por semana, para serem 

realizados em Apodi-RN. Existe o programa de controle e acompanhamento de Tuberculose e 

Hanseníase, cujas pessoas são acompanhadas pelo enfermeiro. O planejamento familiar 

utiliza-se de camisinhas, contraceptivos orais e injetáveis. Relataram também que a 

medicação é em pequena quantidade.  
 
O atendimento em saúde é feito numa casa porque está sendo construída uma UBS 
(Unidade Básica de Saúde), é uma casa provisória. Era para ter atividade educativa, 
que já teve, era para ter atividade educativa nas escolas, aplicação de flúor, 
palestras, dizendo tudo bem direitinho e não está tendo mais. Teve um tempo que a 
equipe fazia multirões, a gente fazia o dia da hipertensão e a gente fazia o café da 
manhã compartilhado. Era tão gostoso naquele tempo: cada um levava uma coisa, 
quando chegava lá, fazia palestra e, quando terminava, se juntava tanto a equipe 
como os usuários, fazia caminhadas. Eu não sei por que parou, porque uma coisa 
que está dando certo a pessoa tem que tentar melhorar para continuar (ACS).  

 
É válido frisar que essas ações do processo de trabalho do PSF são realizadas em 

apenas uma comunidade, já que, por motivos já discutidos anteriormente, a equipe não se 

desloca para fazer atendimento em suas comunidades de abrangência, o que dificulta a 

acessibilidade das pessoas, posto que estas têm que se deslocar de suas residências, 

geralmente, distantes, para procurar atendimento no PSF. 

 
A minha área está só com o agente. Hoje, a minha área, para ser atendida, ela tem 
que buscar o serviço de saúde, eles são quem tem que ir ao posto de saúde procurar 
o médico, o enfermeiro, para serem atendidos e, antes, não era assim; já foi muito 
bom para a minha comunidade. Aí, as famílias, eles se queixam muito, elas 
perguntam mais ao agente de saúde: ‘cadê o enfermeiro e o médico, não vêm mais 
atender aqui?’. Porque era de costume o médico e o enfermeiro atender na 
comunidade e, como está esse tempo todinho que não vem ninguém, muitas vezes, 
eles colocam culpa em cima de mim. Aí, eu mostro o cronograma e digo: ‘está 
aqui, é para vir tal dia, agora, eu não posso garantir que, nesse dia, fulano vai estar 
aqui. Eu sei que eu vou estar aqui’. Muitas vezes, eu ia lá para o atendimento, 
estava lá o pessoal, eu tirava os prontuários, ajeitava o pessoal todinho, estava todo 
mundo pronto, aí ligavam para mim, para dizer que não vinham, aí, eu mandava 
todo mundo ir embora. Gostam muito de fazer o agente de saúde de palhaço (ACS). 

 

Diante desse contexto da realidade do PSF da zona rural de Apodi, evidenciamos 

que as ações se resumem à prática ambulatorial, com demanda espontânea, o que está muito 

distante do objetivo primordial do PSF, que é a promoção da saúde. As ações de prevenção 

deixam a desejar, já que, no momento atual, a equipe funciona com cada profissional 

realizando a assistência individual, de acordo com seu saber fragmentado. Ressaltamos que 

isso perpassa questões que envolvem a gestão, os profissionais de saúde, a universidade e os 

usuários, que necessitam reivindicar seus direitos. 
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Assim, a gente sabe que o PSF é para trabalhar a parte preventiva, mas eu acho que 
a gente está fazendo mais é ambulatório. É o pessoal direto para consulta, aí, os 
médicos não têm tempo nem para fazer uma palestra porque é só nas consultas 
agendadas. Aí, eu estou vendo que está ficando muito a desejar essa parte da 
prevenção (ACS). 
 
Hoje, a realidade está em torno de 80 a 90% ambulatório e não a prevenção. Só ali 
dentro, que nem um hospital. Só ali dentro e o povo vindo. Agora, antes, a gente 
fazia bastante prevenção, mesmo quando tinha só o enfermeiro, mesmo sem 
médico, a gente conseguia atingir todas as áreas, trabalhando mesmo. Antes, 
atividades educativas, a gente sentava para conversar com o enfermeiro e 
estabelecia um tema, fazia uma atividade e cada qual falava um pedaço. Era muito 
difícil também o enfermeiro não levar um tema para ele fazer uma reciclagem para 
a gente (ACS). 

 
Os ACS reconhecem que o PSF está funcionando como um hospital, realizando 

apenas ações ambulatoriais, centradas na doença. Embora eles destaquem o papel da 

prevenção como principal objetivo do PSF, enfatizamos que o mais importante são ações de 

promoção da saúde, já que a prevenção está limitada a doenças e a promoção diz respeito aos 

determinantes sociais da saúde, que correspondem às condições de vida e trabalho. Isso reflete 

ainda a necessidade de educação permanente com todos os profissionais da equipe de PSF. 

Outra questão relevante destacada pelos ACS refere-se ao vínculo entre PSF e 

comunidade. O vínculo consiste em um dos atributos da APS e decorre da longitudinalidade, 

ou seja, do compromisso que a APS deve assumir na responsabilidade longitudinal pelo 

paciente com continuidade da relação profissional/equipe/unidade de saúde e usuário ao longo 

da vida, independente da ausência ou da presença da doença (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2008). Uma equipe de PSF deve trabalhar com a adscrição da clientela em determinada área 

territorial, quer dizer, ela atua sempre num território específico e é responsável pela saúde das 

pessoas ali residentes, justamente, para proporcionar um maior vínculo com a população 

desse território. 
 
O vínculo se estabelece na relação profissional de saúde-usuário ou equipe de 
saúde-usuário, construída ao longo do tempo com base na confiança do usuário no 
profissional e na responsabilização do profissional ou equipe pelo cuidado e 
promoção da saúde dos usuários (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p.584). 

 
Diante dessas considerações, inferimos que o primeiro passo para o 

estabelecimento do vínculo entre equipe do SUS e comunidades de sua área de abrangência é 

conhecer como vivem e trabalham essas pessoas. Entretanto, na realidade do PSF, 

encontramos a necessidade de criação desse vínculo, já que uma série de fatores interferem 

nesse processo.  
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As seguintes falas relatam que enfermeiro e médico não conhecem a área de 

abrangência, pois centram suas ações na demanda espontânea: “A minha área, o enfermeiro 

ainda não conhece” (ACS). “A minha, também, só foi lá o enfermeiro de agora, o médico 

ainda não” (ACS). “Diz que a equipe é médico, enfermeiro, aí, nem vão na área, e nem 

conhece o povo. Que equipe é essa? É só o agente de saúde?” (ACS). “O enfermeiro vai fazer 

um ano que está na equipe e não conhece 30% da área” (ACS).  

Isso é perceptível frente ao contexto dos obstáculos enfrentados para se garantir o 

acesso das comunidades camponesas ao SUS, discutidos anteriormente, pois, com a 

dificuldade de se trabalhar em equipe; com médicos, enfermeiros e dentistas realizando ações 

assistenciais individuais, centradas na doença, sem conhecer o território-processo em que a 

vida e o trabalho ocorrem; com as precárias condições de trabalho do PSF, entre as quais se 

destaca a falta de combustível para deslocamento para as comunidades camponesas; como se 

pode criar um vínculo entre equipe de PSF-usuário e profissional-usurário? 

Identificamos que o vínculo se estabelece entre ACS e comunidade camponesa, já 

que aqueles estão mais presentes, por serem também residentes nessas comunidades, estarem 

mais próximos das necessidades de saúde das pessoas/famílias e realizarem visitas 

domiciliares com frequência. Contudo a confiança da população nos ACS está esvanecendo 

diante das dificuldades de atendimento da equipe de PSF: 

 
Porque sabe quantas viagens teve para marcar atendimento e não houve? Quando 
eram dois dias antes, ligava dizendo que não ia ter atendimento. Então, o povo não 
acreditava mais. Deixou de acreditar no trabalho da gente. A gente passava a 
informação e eles diziam que não ia mais porque já tinham ido três vezes e não 
vinha ninguém. Aí, é muito difícil, trabalhar com gente é muito difícil, 
principalmente, quando se trata de coisas públicas (ACS).  

 
É válido enfatizar que, na realidade do PSF estudado, existiu uma quebra no 

vínculo da equipe e/ou profissional com o usuário a partir da saída de um enfermeiro que 

trabalhava há 10 anos na equipe. Essa saída foi, segundo o grupo de pesquisa, em virtude da 

gestão municipal de saúde, que resolveu trocar os profissionais das equipes, ou seja, esse 

enfermeiro, que atuava há 10 anos, num mesmo território e que já tinha um forte vínculo com 

a população, foi para outra equipe de PSF de Apodi-RN. Isso foi uma atitude da gestão que 

feriu o atributo de vínculo da APS e que tem como pano de fundo, consoante relatos, o receio 

de o trabalhador da saúde se envolver em questões políticas, ousamos dizer, já que já possuía 

o afeto da população. 

 
A gente perdeu muito com a mudança da equipe que eles disseram que iria mudar 
para melhorar. Agora, dia 5 de setembro, fez 10 anos que a gente estava com um 
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enfermeiro. Ele conhecia a área da gente palmo por palmo, a chapada todinha. Não 
é que o enfermeiro que esteja com a gente, hoje, seja ruim; é uma ótima pessoa, é 
muito bom ele também, mas veja bem: o outro conhecia tudo da chapada, a área 
todinha. Se a gente chegasse e dissesse assim: ‘olhe, tem um problema com fulano 
de tal assim, assim’, ele dizia: ‘fulano? Já sei quem é’. Ele já sabia quem era a 
pessoa; o que tem hoje não sabe. Assim, se a gente for ver pelo lado profissional, 
pelo lado do trabalho, a gente perdeu bastante, porque já era uma pessoa que 
conhecia bastante a área, a realidade de todas as famílias, quando a gente dizia que 
tinha um problema com fulano de tal, ele já sabia. Enquanto que a gente voltou para 
trás. E ele não conhece a área ainda. Ele entrou em março, nós já estamos em 
outubro, já se passaram sete meses já e ele não conhece nem 30% da área. Mas a 
culpa não é dele; a culpa é do gestor (ACS). 
 
Eu acho que eles já fizeram isso tudo de caso pensado, com medo de enfermeiro 
anterior se envolver na política (ACS). 

 
A saída do enfermeiro que trabalhava há 10 anos no PSF causou um impacto não 

só no vínculo entre PSF e comunidade, mas entre ACS e demais trabalhadores da equipe, 

principalmente, com o enfermeiro, já que este é o responsável pela coordenação do trabalho 

dos agentes comunitários de saúde. 

 
Eu não sei se vocês perceberam, mas nós sofremos um impacto muito grande com a 
saída do nosso enfermeiro-coordenador anterior, porque 10 anos não são só 10 dias 
e não foi só a gente que sentiu; a comunidade também sentiu. Infelizmente, quando 
uma coisa está dando certo, aí, vêm e tiram, e a gente não pode fazer nada porque 
quem trabalha para o Poder Público tem que obedecer ordens e, infelizmente, 
decidiram tirar ele e foi uma perda muito grande para a equipe (ACS). 
 
Sem falar em nós, porque é diferente você conhecer uma pessoa 10 anos e você se 
adaptar a quem chegou. Tanto é ruim para a gente como é ruim para ele, porque a 
gente não sabe as coisas dele (ACS). 

 
Acrescentamos ainda à discussão o fato de que a precarização do trabalho no SUS 

e, em especial, no PSF, com formas de contrato temporário de médicos, enfermeiros e 

dentistas, dificulta o estabelecimento do vínculo do profissional com o serviço e com a 

população atendida, por proporcionar uma alta rotatividade dos trabalhadores elencados 

(COTTA et al., 2006). Isso acontece em Apodi-RN. 
 
A gente já pegou dentistas excelentes que tratavam as crianças. Mas, infelizmente, 
a nossa equipe não segura essas pessoas. Eu considero a nossa equipe um ‘Big 
Brother’, com relação a dentista e a médico: é só entrando e saindo (ACS). 

 

 A facilidade de utilização política na concessão desses cargos pode confirmar, de 

certa forma, uma tradição de barganha político-partidária bastante reconhecida em municípios 

de pequeno porte brasileiros. É preciso os gestores implementarem políticas que assegurem os 

trabalhadores da saúde no PSF e conduzam à superação da alta rotatividade desses 
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profissionais e à diminuição do seu medo e da população por represálias de fundo politiqueiro 

(COTTA et al., 2006). 

Outra questão importante diz respeito à vigilância à saúde. Constatamos que, 

embora tenham sido relatadas pelos ACS algumas ações que são de vigilância à saúde, eles 

não possuem conhecimento sobre o que seja ela e muito menos, que deve ser realizada 

também pela equipe de PSF. Predomina a visão de que se restringe à pessoa do município, 

que realiza a vigilância sanitária. Essa necessidade de saúde emergiu no grupo após o 

encontro dos seminários temáticos, no qual se tocou nesse assunto. 

Sobre a atuação da APS em problemas ambientais, foi visto que isso não acontece, 

ou seja, não há o reconhecimento de que a Saúde Ambiental também é competência do SUS; 

existe uma visão de que é responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Nas comunidades camponesas de Apodi-RN, os 

problemas ambientais são discutidos nas associações de moradores. 

 
Quando tem algum problema de danos ambientais, é comunicado para lá e o 
IBAMA sempre vem. Só isso (ACS). 
 
É através dos movimentos e das pessoas que atuam na associação, a parte de 
caprinos, ovinocultura, assim, do ambiente, mas outra instituição assim de governo, 
não tem; só as instituições que atuam. Por exemplo, Laje do Meio já tem um 
trabalho educativo sobre o meio ambiente, que as pessoas não usam mais 
agrotóxicos, já fala mais da mata nativa, já se preocupa mais com o meio ambiente. 
Mas os outros cantos que não têm associação? (ACS) 

 

Além da realidade vivenciada pela equipe de PSF, a APS, em Apodi-RN, encontra 

ainda dificuldades de acesso à média e alta complexidade, uma vez que, conforme o grupo de 

pesquisa, faltam médicos especialistas, faltam equipamentos para realizar cirurgias, o sistema 

de referência e contrarreferência é falho e, assim, temos uma rede de serviços municipal que 

não dá conta das necessidades de saúde das comunidades camponesas. 

Diante dessas questões é que entendemos os casos vivenciados pelos homens e 

mulheres do campo em sua peregrinação em busca de acesso ao SUS. Com um sistema 

funcionando desse jeito, percebemos que a promoção da saúde das comunidades camponesas 

está longe de ser alcançada, até mesmo porque, praticamente, não se visualiza a 

intersetorialidade no rumo de satisfazer as necessidades das pessoas.  

Essa necessidade de acesso, expressa tanto por usuários do SUS como por 

trabalhadores do sistema, precisa de um olhar mais atento, sobretudo, da gestão municipal no 

sentido de buscar estratégias que resolvam, ou minimizem as dificuldades que comunidades 

rurais têm de acessar os serviços de saúde. Entretanto essa realidade extrapola os âmbitos 
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municipais e requer uma maior reflexão, em nível nacional, sobre o que o SUS precisa fazer, 

ou mudar, para atender as necessidades de comunidades camponesas, levando em 

consideração as especificidades dos territórios rurais. 

 

 

1.3.6 Respostas às necessidades de saúde de comunidades rurais da Chapada do Apodi-RN: 

universidade, SUS e movimentos sociais construindo juntos um plano de ação 

 

 

O grupo de pesquisa construiu um plano de ação para intervir sobre a realidade 

investigada, na perspectiva de contribuir com a melhoria da saúde no território rural. Fez isso 

a partir de todo o percurso da pesquisa: da visita a Ipanguaçu, do encontro com comunidades 

camponesas de Apodi-RN, da sistematização das informações, da oficina de identificação das 

necessidades de saúde, dos seminários temáticos.  

Foram priorizados pelo grupo 11 problemas de saúde do trabalhador e ambiental 

com base nos quais foram construídas 17 ações, com responsáveis e cronograma, conforme 

Quadro 10, a seguir.  

 
Quadro 10: Plano de Ação para os problemas de ST e SA de comunidades rurais da Chapada 
de Apodi-RN, construído pelo grupo de pesquisa em outubro de 2011 
 

 
PROBLEMAS DE 

SAÚDE DO 
TRABALHADOR E 

AMBIENTAL 

 
AÇÃO 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGR

AMA 

1 Atuação da ESF 
com “olhar” em Saúde 
do Trabalhador. 

- Capacitação continuada da 
atenção básica nos 
protocolos de atenção à ST. 

CEREST Mossoró. 1º semestre de 
2012 

2 Fortalecer as ações 
de vigilância à saúde. 

- Criar vínculo com a 
vigilância à saúde do 
município de Apodi, com o 
CEREST Mossoró. 
Identificar fragilidades e 
propor melhorias na atuação 
prática. 
- Articular Vigilância à 
Saúde Apodi com ESF. 

CEREST e 
Vigilância à Saúde 
Apodi. 

Dezembro de 
2011 

3 Uso do veneno pela 
agricultura familiar. 

- Campanha permanente 
contra o agrotóxico (exibição 
de documentário). 
- Reuniões de 
conscientização. 

Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais de Apodi, 
CPT e associações 
comunitárias. 

Em 
andamento, 
nas 
assembleias 
das 
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- Oficina com a comunidade 
rural para conscientizar sobre 
os riscos dos agrotóxicos. 
Oficina de 8h. 
 

 
 
CEREST Mossoró, 
universidade, ESF e 
sindicatos. 

comunidades. 
 
Março de 
2012 

4 Uso de veneno nos 
projetos de irrigação 
já existentes 
(empresas). 

- Atuação direta nas áreas 
onde há projetos instalados: 
visita de inspeções sanitárias 
e das condições de trabalho 
nas empresas do 
agronegócio. 
 
- Articulação com os 
trabalhadores assalariados do 
agronegócio. 

CEREST, PSF e 
STR de Apodi. 
 
 
 
 
 
Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais de Apodi. 

Dezembro de 
2011 ou 2012 

5 Projeto de Irrigação 
da Chapada do Apodi 
proposto pelo 
DNOCS. 

- Campanha de denúncia/ 
esclarecimento para a 
sociedade. 
 
- Construção de proposta 
alternativa. 
Mobilizações. 
 
 
- Acompanhamento jurídico 
aos atingidos. 

STR de Apodi, 
CPT, FOCAMPO e 
outros. 
 
NUMA, Prof. da 
UERN, UFERSA, 
UFRN e UFC 
Entidades. 
 
STTR Apodi, CPT, 
RENAP e 
FOCAMPO 

Permanente 
 
 
 
Permanente  
 
 
 
 
Permanente 

6 Respiratórios.  - Mobilização de 
conscientização da 
população sobre a relação 
entre as doenças respiratórias 
e as emissões (fumaça, pós) 
das caeiras.  
- Direitos trabalhistas. 

SUS, Secretaria de 
Saúde, Centro de 
Referência em 
Assistência Social 
(CRAS) e equipe 
local, movimentos 
sociais. 

2012 

7 Má distribuição de 
água em Soledade. 

- Reunir a comunidade para 
discutir o problema. 

Comunidade e 
parceiros 

60 dias 

8 Casas de taipa. - Comunidade se organizar 
para buscar solução do 
problema. 

Fundação Nacional 
de Saúde 
(FUNASA), 
Prefeitura 
Municipal de 
Apodi, 
comunidades, 
movimentos 
sociais. 

2012 

9 Falta de uma boa 
educação: Escolas - 
Estado e Município. 

- Acionar os gestores do 
município, do Estado e 
promotoria pública. 

As comunidades. Início de 2012 

10 Falta de estradas. - Reunião com o secretário 
de obras e as comunidades. 

Sociedade civil. Dezembro de 
2011 a janeiro 
de 2012 

11 Falta de - Expor aos trabalhadores o SUS, CEREST, e 2012 
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conhecimento dos 
trabalhadores com 
relação à Saúde do 
Trabalhador e Saúde 
Ambiental. 

conhecimento com relação à 
Saúde do Trabalhador e 
Meio Ambiente. 

universidade, 
sindicato e 
movimentos 
sociais. 

 

As ações contidas no plano contemplam a promoção da saúde, prevenção de 

doenças, vigilância à saúde, assistência, participação popular e educação em saúde. Buscam, 

com um caráter intersetorial e interdisciplinar, a satisfação de necessidades de revisão do 

modelo de desenvolvimento agrícola, de boas condições de vida, de concretização do SUS, de 

evitar os agrotóxicos e de mobilização social.  

Com base nesse plano, podemos dizer que o grupo tem uma visão ampliada de 

saúde, que não se limita à ausência de doenças. O Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi-

RN, visto como um problema de saúde do trabalhador e ambiental, é exemplo disso, pois 

constitui a determinação social do processo saúde-doença, na qual questões de ordem 

estrutural, como o modelo de desenvolvimento que se quer para o território rural desse 

município, trazem implicações para o modo de viver e trabalhar e para o processo saúde-

doença individual/coletivo dos agricultores familiares.  

Nessa perspectiva, as ações construídas de campanha de denúncia/esclarecimento 

para a sociedade, mobilizações, construção de proposta alternativa e acompanhamento 

jurídico aos atingidos caracterizam-se como de promoção da saúde e apontam a importância 

da educação em saúde. Dentro desta, enfatizamos a educação popular em saúde, para 

possibilitar às pessoas o descortinar do que está por trás da aparência desse projeto de 

irrigação. 

Interessante destacar que, entre os responsáveis por essas ações, o grupo colocou 

os movimentos sociais e a universidade e mostrou a relevância da articulação desses dois 

atores, mas deixou de fora o SUS. Isso pode ser resultado de que ainda há pouca compreensão 

sobre a participação do sistema único em questões estruturais que envolvem o modelo de 

desenvolvimento. Contribuem ainda para isso: a participação tímida do CEREST no grupo, a 

qual não é compatível com a proposta da Saúde do Trabalhador, uma vez que a instituição não 

se mostrou disponível para atuar sobre esses determinantes estruturais, talvez, por receio de se 

envolver nessas questões; e a atuação dos ACS, limitada aos pacotes básicos do Ministério da 

Saúde para o PSF. 

Ainda enquanto determinantes sociais de saúde, reconhecidos inclusive pela Lei 

8080/90, o grupo identificou a má distribuição de água, casas de taipa, falta de uma boa 

educação e de estradas. Intervir sobre eles significa também promover saúde e satisfazer 
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necessidades de boas condições de vida. As ações, respectivamente, de reunir a comunidade 

para discutir o problema; a comunidade se organizar para buscar solução do problema; 

acionar os gestores do município, do Estado e promotoria pública; reunião com o secretário de 

obras e as comunidades evidenciam que é preciso participação popular para reivindicar junto 

ao Estado os direitos dos indivíduos.  

Sobre os responsáveis, existem alguns pontos que merecem ser discutidos. O 

primeiro é que as comunidades foram apontadas como principais atores e isso pode significar 

ou a culpabilização das pessoas pelas suas condições de vida, ou a importância da 

mobilização e participação popular na luta pelos direitos. O segundo é que o SUS não 

apareceu como um dos responsáveis, o que evidencia mais uma vez o entendimento de que 

ele não atua sobre essas questões. Entretanto, por trás da “comunidade” como responsável, 

estão os ACS, que, nesse momento, reconhecem-se enquanto comunidade, por residirem e 

vivenciarem os mesmos problemas, e não enquanto SUS, como pode ser visto na fala abaixo. 

Para algumas ações, propuseram a articulação entre comunidades e movimentos sociais, além 

de parceiros, entre os quais incluíram atores de universidades, movimentos sociais e, também, 

equipe de PSF. 

 
Isso daí vai partir da própria comunidade, a ACS inclusive e as outras também 
todas são pessoas que consomem essa água e elas não vão estar só: não tem a 
equipe de saúde também? Porque, para ter saúde, é uma história bem longa, tem 
que ter moradia, água potável, boa alimentação, tudo isso para existir uma saúde de 
qualidade. É só se reunir, então, parte tudo isso da comunidade. Porque nós temos 
que botar uma coisa na cabeça: de que o poder, seja lá ele qual for, não vai dizer: 
‘aqui, tem um poço, você tem água e ela não tem, então, vamos botar lá’. Quem vai 
se reunir, quem vai dizer o que é necessário são as pessoas das comunidades, a 
sociedade civil daquele lugar que tem que correr atrás para conseguir isso. E os 
parceiros das comunidades são esses que estão aqui no grupo, discutindo o que é de 
proposta que pode ser feito (ACS). 
 
Responsável é a sociedade civil, que somos nós que estamos desejando convidar e, 
também, não esquecendo aí os parceiros (ACS). 
 

A preocupação do grupo com o uso de veneno tanto pela agricultura familiar 

quanto nas empresas do agronegócio existentes também chama atenção para as ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças. Importante destacar que o grupo de pesquisa 

percebeu que o problema dos agrotóxicos na agricultura familiar é diferente em relação ao do 

agronegócio. Os primeiros utilizam em menor quantidade os agrotóxicos e os agricultores têm 

mais autonomia sobre seu trabalho; já nas grandes empresas, a utilização do agrotóxico é 

necessária devido ao próprio sistema de monoculturas, além do que a quantidade é intensa e o 

trabalhador não tem autonomia sobre usar ou não o agrotóxico, tendo em vista que é imposto 



202 
 

pela empresa. Nesse sentido, foram pensadas estratégias diferentes para atuar sobre esses 

problemas. 

É válido ressaltar que o uso do veneno pela agricultura familiar, conforme os 

movimentos sociais, está relacionado à produção de arroz nas comunidades rurais da Várzea, 

que se situa na região Vale e que não foi local de investigação da pesquisa:   

 
Aqui, em Apodi, um dos grandes problemas dos agrotóxicos é aqui na Várzea, é 
onde tem uma grande quantidade de agrotóxicos aqui utilizados, e é da agricultura 
familiar. O sindicato já vem fazendo esse debate com esse foco mais político da 
soberania das famílias, da questão da Agroecologia (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

De acordo com a fala supracitada, visualizamos que a discussão para evitar o 

veneno enfatiza a agricultura familiar de base agroecológica com um debate político sobre a 

soberania alimentar das famílias. Desse modo, as ações para esse problema são de promoção 

da saúde, por incidir no modelo de desenvolvimento agrícola e na necessidade de boas 

condições de vida no que tange evitar o uso dos agrotóxicos, além de ser também de 

prevenção de doenças. Essas ações têm dois eixos: o primeiro é a campanha permanente 

contra os agrotóxicos, com a exibição do documentário “O Veneno está na Mesa” e reuniões 

de conscientização, pelas quais os responsáveis são os movimentos sociais e a comunidade, 

por meio das associações comunitárias (nesse eixo, a discussão é mais política e ele já está 

sendo realizado); já o segundo é a realização de oficina de 8h com comunidade rural, para 

conscientizar sobre os riscos dos agrotóxicos e está mais direcionado à parte da Saúde do 

Trabalhador. Para esta, foi proposta a articulação entre SUS, universidade e movimentos 

sociais.  

 
Isso já vem sendo realizado em várias comunidades, já vem sendo feito nas 
assembleias das comunidades a exibição daquele documentário, ‘O Veneno Está na 
Mesa’, e debate sobre a questão dos agrotóxicos. Evidentemente que, com o 
CEREST, deve ter o foco um pouco diferente assim, na abordagem, que eu acho 
que é interessante, se a gente faz uma reflexão mais política do uso do veneno da 
dependência política, econômica, da degradação ambiental, lá no CEREST, talvez, 
foque a questão da saúde do trabalhador, que eu acho que, talvez, juntando as duas 
coisas, seria melhor (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

Outro ponto importante é que alguns ACS que fazem parte de  movimento social 

já pratica essas ações nas suas visitas domiciliares. Inclusive, o grupo, nas discussões, 

acrescentou como ação a exibição e discussão do documentário “O Veneno Está na Mesa” 

para a equipe de PSF. 
 



203 
 

Isso, nas minhas visitas domiciliares, eu já falo muito sobre os agrotóxicos. E, 
também, o grupo de mulheres, a gente está sempre passando. Na próxima semana, 
vai ter o planejamento da equipe e a gente já vai conversando para incluir no 
planejamento um momento de passar o filme para a equipe, para, depois, a gente 
fazer um trabalho com as comunidades (ACS).  

 

O problema da saúde dos trabalhadores do agronegócio de Apodi-RN também foi 

sentido pelo grupo, que propôs atuação direta nas áreas onde há projetos instalados, com 

visita de inspeções sanitárias e das condições de trabalho do agronegócio. Trata-se da 

vigilância em Saúde do Trabalhador, articulando CEREST, PSF e STTR. Além disso, propõe 

a articulação com os trabalhadores assalariados do agronegócio, para reivindicar seus direitos, 

cuja responsabilidade atribuiu-se ao STTR. 

Diante da falta de uma atuação do PSF com um “olhar” em Saúde do Trabalhador, 

foi colocada como ação capacitação continuada da atenção básica nos protocolos de atenção à 

ST, sob a responsabilidade do CEREST. Embora reconheçamos que o termo “educação 

continuada” foi colocado no sentido de ser contínua, achamos necessário esclarecer que 

educação continuada é diferente de educação permanente. A primeira é pontual, geralmente, 

com uma ideia de “reciclagem” ou “treinamento” para os trabalhadores do SUS, com o intuito 

de aprofundar determinado assunto. Já a segunda parte da problematização da realidade e dos 

problemas dos serviços de saúde para, a partir de então, traçar planos de educação 

permanente. Sobre essa ação, seria interessante ampliá-la para educação permanente em saúde 

e articular o CEREST com a universidade e os movimentos sociais, conforme proposto nesta 

pesquisa. Além disso, é relevante realizar essa educação permanente com uma abordagem da 

Saúde do Trabalhador baseada nos problemas do município, e não a limitar aos protocolos de 

atenção à ST. Isso reflete a concepção do CEREST sobre seu papel e o que seja ST. 

Uma questão fundamental para a Saúde do Trabalhador é a participação da 

população e do trabalhador na problemática e isso foi levantado pelo grupo. Nesse sentido, 

diante da falta de conhecimento dos trabalhadores em relação à Saúde do Trabalhador e Saúde 

Ambiental, foi proposto expor a eles o conhecimento disso, pelo que ficaram responsáveis 

CEREST, universidade e movimentos sociais. 

 No que diz respeito aos problemas respiratórios da comunidade, a ação é de 

mobilização de conscientização da população sobre a relação entre as doenças respiratórias e 

as emissões (fumaça, pós) das caeiras e, com os trabalhadores, desse local sobre os direitos 

trabalhistas. Achamos essas ações bastante pertinentes, buscando envolver as comunidades 

nos problemas de ST e SA, já que elas estão diretamente afetadas por esse processo produtivo. 
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Entretanto chamamos atenção para o fato de que essa, juntamente com a supracitada, foram as 

únicas ações envolvendo a Saúde Ambiental, o que demonstra ainda mais a incipiência da SA. 

Foi constatado pelo grupo que é preciso fortalecer as ações de vigilância à saúde. 

Para tanto, propuseram-se criar vínculo da Vigilância à Saúde do município de Apodi com o 

CEREST Mossoró, identificar fragilidades e oferecer alternativas de melhorias na atuação 

prática. Responsáveis por isso: CEREST e Vigilância à Saúde de Apodi-RN. 

Devido ao tempo para a construção desta pesquisa, não temos como avaliar a 

implementação dessas ações, o que fica para uma análise posterior a esta dissertação. O grupo 

decidiu que as ações seriam realizadas durante o trabalho de cada ator e que, na medida do 

possível, iriam nortear-se pelo cronograma estabelecido. 

 

 

1.4 A articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais para abordagem das 

relações produção-trabalho-ambiente-saúde  

 

 

A partir da análise de todo o processo da pesquisa, podemos discutir agora dois 

pontos: o que facilita e dificulta atores da universidade, do SUS e dos movimentos sociais 

incorporarem as inter-relações produção-trabalho-ambiente-saúde; e limites e potencialidades 

da articulação entre esses atores para abordagem dessas inter-relações.  

 

 

1.4.1 Dificuldades e potencialidades de a universidade, o SUS e os movimentos sociais 

incorporarem a abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde 

 

 

A incorporação da abordagem das relações produção, trabalho, ambiente e saúde 

ocorre num contexto de tensões, conflitos e contradições dentro da civilização do capital. 

Nesse sentido, a possibilidade de incorporar essas relações não acontece de maneira uniforme 

entre universidade, SUS e movimentos sociais. Devido às peculiaridades de cada ator, existem 

alguns elementos que potencializam, ou dificultam a incorporação dessa abordagem.  

Enfatizamos a contra-hegemonia como uma característica inerente aos sujeitos 

com possibilidade de incorporar a abordagem das inter-relações entre produção-trabalho-

ambiente-saúde. Em outras palavras, sujeitos que almejam e/ou são comprometidos com a 
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busca de outro tipo de sociedade têm maior facilidade de incorporar essa abordagem Na 

universidade e nos movimentos sociais, ela se faz presente. Entretanto, no SUS, precisa ser 

melhor problematizada, já que, enquanto Estado, torna-se mais difícil, embora não seja 

impossível, os trabalhadores do sistema realizarem uma contra-hegemonia. 

Gramsci (2000) apud Breilh (2006), explica a hegemonia como um elemento de 

subordinação social e a contra-hegemonia como possibilidade de um bloco popular 

emancipador.  

 
A hegemonia foi explicada como forma de dominação de uma classe social sobre as 
demais, a qual não é simplesmente praticada mediante uma organização especial da 
força, mas por meio do exercício de uma liderança moral e intelectual para cuja 
vigência essa classe dominante tem de transcender o referencial estreito de seus 
interesses corporativos, e estabelecer compromissos, dentro de certos limites, com 
uma variedade de aliados. Assim se forma um bloco social que representa uma base 
de consentimento para uma certa ordem social, na qual a hegemonia é criada e 
recriada dentro de um conjunto de instituições, relações sociais e idéias 
(PISSOMO, 1982 apud BREILH, 2006, p.166). 
 

Na concepção de Gramsci, a contra-hegemonia está fortemente atrelada à relação 

dialética entre a universidade e as organizações sociais, pois, para o autor, quando o 

movimento organizado do povo é perpassado pelo pensamento crítico, quando o pensamento 

crítico torna-se povo é que se constrói uma hegemonia de sinal contrário, uma contra-

hegemonia (BREILH, 2006). 

Não são todos os sujeitos da universidade, do SUS e dos movimentos sociais que 

têm possibilidade de incorporar as relações produção, trabalho, ambiente e saúde. Destacamos 

que, na universidade, os sujeitos com potencial são os professores que se filiam a teorias 

críticas no meio acadêmico; no SUS, sobressaem os ACS; e, nos movimentos sociais, 

destacamos aqueles que são críticos e autônomos e que estão diretamente envolvidos com 

impactos de processos produtivos e/ou de grandes empreendimentos. 

Enfatizamos o professor como sujeito em potencial na universidade devido à 

responsabilidade que este tem em conduzir a formação, a pesquisa e a extensão universitárias. 

Isso significa que seus ideais, sua visão de mundo, as correntes teóricas, filosóficas e 

metodológicas e o tipo de ciência aos quais se filia implicam diretamente a produção de 

conhecimento que está sendo disseminado e o tipo de profissional que se forma. Em virtude 

da sua autonomia didático-pedagógica, chamamos atenção desses sujeitos para refletir sobre 

sua práxis acadêmica no sentido de pensar que tipo de sociedade ele está construindo, 

atendendo quais interesses. 
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Na universidade, os professores que se filiam a teorias críticas, que buscam uma 

contra-hegemonia, que acreditam em outro tipo de sociedade, para além da civilização do 

capital, são os que têm um maior potencial de incorporar essa abordagem. Isso porque, 

geralmente, possuem uma forma de pensar/fazer ensino, pesquisa e extensão que possibilita 

fazer a crítica e desvelar o lado oculto do que está posto hegemonicamente, no meio 

acadêmico, como modo de manter a ordem vigente.  

Observamos que, na área da Saúde, a Saúde Coletiva pode ser um campo científico 

de possibilidades de professores trabalharem numa perspectiva contra-hegemônica. Mesmo 

não tendo professores dessa área na constituição do grupo de pesquisa, pudemos chegar a esse 

resultado porque a pesquisadora se insere nessa área e a fundamentação teórica da pesquisa 

ancora-se na Saúde Coletiva. Já na área da Agronomia, é a Agroecologia que abre caminhos 

para a contra-hegemonia. 

A Saúde Coletiva foi gestada como uma nova forma de pensar/fazer saúde. O 

ensino, a pesquisa e a extensão sob essa égide pautam-se no entendimento do processo saúde-

doença não só no plano individual, biológico, mas como resultado dialético da determinação 

social do processo saúde-doença. É uma visão diferente da Biomedicina hegemônica, centrada 

no médico, na doença e no hospital. No entanto é válido salientar que a Saúde Coletiva não 

constitui um campo homogêneo: dentro dele, também existem interesses diversos e nem todos 

os que se inserem nesse campo coadunam com esses pensamentos e assumem uma postura 

contra-hegemônica. 

A Agroecologia consiste na defesa de práticas alternativas ao agronegócio para o 

campo rural, privilegia as comunidades tradicionais, a biodiversidade, o ambiente, a não 

utilização de agrotóxicos e a soberania alimentar. No grupo de pesquisa, a contra-hegemonia 

desses dois campos ficou evidente: 

 
A parte da Agroecologia, muitas vezes, dentro da própria universidade, não se 
aborda muito. É mais na perspectiva do agronegócio, preparar o agrônomo, 
preparar o profissional para trabalhar no agronegócio (UNIVERSIDADE). 
 
O SUS, que é o sistema que a gente tem hoje, ele tem o desafio de promover saúde. 
E, pelo menos, para nós, que estamos dentro de um campo da saúde que se chama 
Saúde Coletiva, está muito claro, para nós, que evitar doenças, prevenir doenças, ou 
promover saúde, é preciso os profissionais de saúde entenderem que é muito mais 
do que isso. Não dá para atender só doenças. Então, eu acho que o SUS vai ter que 
estar desafiado a reconstruir o seu olhar sobre a questão da saúde. Isso não é uma 
coisa fácil porque nós, que somos da área da saúde, nós somos formados para 
atender, pensar na pessoa doente, infelizmente. Inclusive, tem muitos alunos 
nossos, que nós estamos numa área que começa a discutir a vida, o trabalho, e tem 
aluno que fica: ‘ô professor chato!’. Está consolidado dentro da universidade que 
saúde é só doença, que, quando a gente propõe um olhar ampliado, a gente, talvez, 
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tenha a mesma rejeição que vocês falaram na Agroecologia (UNIVERSIDADE-
FACILITADOR DO GRUPO). 

 
Essas falas nos fazem refletir sobre o compromisso social da universidade pública 

com a vida das pessoas, uma vez que se vê, hegemonicamente, na formação e na produção de 

conhecimento, a ênfase na dimensão técnica, em detrimento da crítica e da dimensão ética e 

política. 

Percebemos um ensino, em geral, voltado para formar profissionais para se 

inserirem no mercado de trabalho, seja o agrônomo do agronegócio ou o profissional liberal 

da saúde, numa perspectiva de crescimento econômico pessoal e da economia de mercado. 

Não estamos aqui querendo dizer que isso é errado, mas que isso é favorável à continuação da 

civilização do capital, já que não há questionamentos sobre esta, não há discussão sobre 

outras possibilidades, há uma naturalização do que está posto.  

Nesse sentido, chamamos atenção para a importância do pensamento crítico na 

universidade, que extrapole a dimensão técnica e questione a civilização do capital, 

procurando visualizar o que está por trás das aparências; que discuta as alternativas a esse 

modo de vida, que tenha a formação, a pesquisa e a extensão em favor dos grupos 

vunerabilizados.  

É importante salientar que o fato de o professor pertencer a um campo científico 

contra-hegemônico possui seu potencial ampliado quando ele é egresso de movimentos 

sociais: “Então, nós, que fomos de movimentos ou de ONGs e, hoje, estamos na academia, o 

que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode contribuir nesse processo?” 

(UNIVERSIDADE). Isso faz com que ele se preocupe em como, academicamente, poderá 

colaborar com a luta de movimentos sociais em defesa de uma sociedade com justiça social. 

Somadas a essas características, acrescentamos que se envolver nas problemáticas 

em torno das inter-relações produção, trabalho, ambiente e saúde representa uma decisão ética 

e política dos docentes e requer coragem.  

 
Quando a gente vê a preocupação da universidade, não são nem todos os 
professores, são alguns, de mil, talvez, se tire cinquenta ou setenta professores que 
tenham o interesse de estar fazendo isso com os movimentos sociais. E isso é 
verdade, não é só no curso de Agronomia não; é em qualquer universidade. 
Depende dos professores que estão dando a disciplina, porque tem deles que não 
acreditam, tem deles que têm pavor (ACS). 
 
Nem todo sindicato faz esse debate que a gente faz e que nem toda universidade e 
nem todo professor. Eu acho muita coragem de vocês cinco (professores), aqui na 
sala, junto conosco, sinceramente, porque colocam a gente como os atrasados, os 
pilantras, os sacanas (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
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Os docentes que se situam na contra-hegemonia enfrentam uma série de 

dificuldades no campo acadêmico, pois este é um espaço de poder, no qual se encontram em 

disputa interesses distintos e, muitas vezes, antagônicos, várias correntes de pensamento e 

visões de mundo com objetivos diferentes. Entretanto a força do capital penetra nesse espaço 

de poder, fazendo com que seja hegemônico aquilo que estiver de acordo com a lógica de sua 

reprodução. 

Dentre os elementos existentes na universidade que dificultam a incorporação da 

abordagem das relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde, destacamos: a hegemonia 

dos interesses capitalistas, a disputa de poder, a falta de apoio da gestão aos docentes filiados 

a correntes mais críticas, a fragmentação das ciências, que acarreta falta de articulação entre 

docentes e entre vários saberes, déficit de incentivo a pesquisas que se inserem numa contra-

hegemonia, criminalização de pesquisadores, distanciamento entre universidade e realidade de 

vida e trabalho das pessoas. 

A hegemonia dos interesses capitalistas na universidade e a disputa de poder que 

há dentro dela podem ser exemplificadas com a situação do curso de Agroecologia do IFRN 

de Ipanguaçu-RN, discutida na pesquisa, no momento em que visitamos esse município e nos 

reunimos com professores desse curso. Embora exista um curso de Agroecologia nesse IFRN, 

ele não consegue avançar devido, dentre outros motivos, a estar situado em uma cidade 

dominada pelo agronegócio, ou seja, pelo capital. Este vem exercendo uma pressão sobre os 

docentes do curso em questão, os quais se veem recuados e com receio de se contraporem a 

esse modelo de desenvolvimento. O encontro do grupo de pesquisa com esses professores fez 

com que eles repensassem qual era o objetivo do curso de Agroecologia naquela região: 

 
O IFRN, aqui, surge como um foco para ter um curso de Agroecologia e nós ainda 
não conseguimos criar um grupo internamente, aqui e, muito menos, nós 
conseguimos mostrar para a sociedade, pautar qual é o modelo que nós queremos. 
Nem mesmo pesquisa nessa própria realidade nós não temos em curso aqui, seja 
porque a estratégia não é entrar em conflito, não é criar conflito com esses vizinhos 
tão importantes... Então, assim, isso eu estou colocando para ver se a gente reflete 
sobre qual é a postura que nós queremos ter aqui, se a gente quer ficar calado, 
porque a postura é essa, de não mexer, porque a professora que foi mostrar isso foi 
duramente bombardeada: ‘então, você volte para as quatro paredes dentro do 
campus e continue seu trabalho’. Então, assim, só para concluir, isso traz uma 
reflexão muito grande de qual é a nossa postura diante disso (UNIVERSIDADE- 
IPANGUAÇU). 
 
E eu estou aqui há cinco anos, aí, no início, aqui, foi muita briga, muito difícil a 
situação, o gestor, os professores, porque a Agroecologia tem toda essa questão 
ideológica, essa concepção que vem da universidade, totalmente diferente do que é 
a nossa realidade aqui. Então, hoje, nós estamos sentindo que agora é que nós 
vamos iniciar a dizer o que é o nosso curso de Agroecologia, mas, no início, foi 
barra (UNIVERSIDADE-IPANGUAÇU). 
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As falas explicitam que a universidade é um campo de forças, de disputa de poder 

e de conflitos. Reforçam também que, dentro desse contexto, o professor não é um sujeito 

neutro, sua postura é uma decisão política.  

É interessante constatar ainda que a pesquisa possibilitou o fortalecimento de 

consciência de sujeitos externos ao grupo de pesquisa, mas que participaram de algum 

momento da metodologia utilizada. Um exemplo, foi o caso de professores do IFRN de 

Ipanguaçu, para os quais o momento de discussão com o grupo permitiu refletir sobre qual o 

compromisso de um curso de Agroecologia para a comunidade.  

Foi um encontro com vários atores e saberes: professores de Agronomia e da 

Saúde, alunos de Agronomia, moradores de comunidades rurais de Apodi-RN e Ipanguaçu, 

ex-empregados do agronegócio, agentes comunitários de saúde, CPT, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Apodi. Isso mostrou o quanto é importante a troca de saberes, a 

articulação entre docentes críticos que coadunam com uma contra-hegemonia, seja de áreas 

distintas ou afins, e o contato da universidade com a realidade. Como, geralmente, a 

universidade se distancia da realidade das pessoas, ela fica presa ao mundo científico sem 

visualizar e realizar sua práxis a partir do contexto de vida e trabalho. 
 
Dizer que, obviamente, não é nada dado, a própria concepção de um curso com as 
características deste passa por um processo de disputa, interna e externamente, de 
concepções muito forte. E acho que, assim, ao mesmo tempo que a pesquisa veio 
em busca da percepção dos atores que estão aqui, nós acreditamos que possa vir a 
ser um instrumento que nos ajude a traçar e a deliberar uma estratégia de como essa 
escola, como esse campus, como nós deveremos, como nós poderemos fazer 
estratégias, para que a gente se coloque nesse território. Então, assim, é, primeiro, é 
preciso que a gente internalize isso muito fortemente, aqui dentro; nós ainda 
notamos um distanciamento desse campus, dessa escola com os movimentos reais, 
os atores reais que estão aqui, no entorno. Para vocês terem uma ideia, são 
raríssimos os momentos de contato, de discussão com a realidade, a partir do ponto 
de vista desses atores que possam vir aqui fazer essa discussão. Então, essa visita 
de vocês, espero que ela funcione como um pontapé inicial, para que a gente 
deslanche um processo aqui, um olhar sobre essa realidade e, mais do que isso, de 
que forma a gente pode fazer um contraponto a essa realidade. Obviamente que não 
é simples, não é fácil, mas é possível. E a gente acredita que esse curso tenha uma 
responsabilidade com esse papel. Esperamos que nós, como sujeitos desse 
processo, que a gente consiga implementar algo nesse sentido, nessa perspectiva 
(UNIVERSIDADE-IPANGUAÇU). 

 

Eu acho importante os alunos participarem dessa realidade porque, muitas vezes, a 
gente chega na universidade e não conhece essa realidade, dessas produções das 
regiões próximas, e a gente tem em mente que o agronegócio é bom e não é bem 
assim, a gente é um pouco alienado pelo próprio sistema da universidade (ALUNA 
DA UNIVERSIDADE). 
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Mais uma vez, as falas reforçam a necessidade de a universidade partir da 

realidade da vida, articulando-se com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com os 

moradores. Mostram ainda que é importante existir na universidade a contra-hegemonia, para 

fazer a crítica, de maneira construtiva, a esse modelo que está posto, para desvelar o lado 

oculto da lógica da civilização do capital, para mostrar que há outras alternativas. 

As dificuldades, no que tange o apoio da gestão à práxis dos docentes contra-

hegemônicos, estão atreladas também à disputa de poder, na qual o gestor, geralmente, está a 

favor dos interesses do capital. 

 
Eu acho que são muitos desafios que temos enquanto professores desses institutos 
superiores, dessas universidades, desses IFs, porque um dos problemas que eu vejo 
que nos limita um pouco são os nossos gestores. Então, o perfil é o agronegócio. 
Essa visão, esse olhar para a Agroecologia, praticamente, não existe. Então, para 
nós, que não acreditamos nisso, que lutamos contra esse modelo, desde o momento 
de quando fazíamos a graduação, a verdade é essa, não é fácil (UNIVERSIDADE). 

 

Outro ponto que merece destaque é a criminalização de pesquisadores cujos 

estudos explicitem resultados que evidenciem impactos negativos de processos produtivos 

para o trabalho, o ambiente e a saúde. Esse tipo de repressão, com desqualificação pública do 

pesquisador, imposição de processo judicial, ameaças psicológicas e até de morte, sobre os 

docentes impõe medo de exercer a crítica e de se situar na perspectiva de uma contra-

hegemonia. Esse contexto funciona como um obstáculo para a abordagem aqui discutida. 

 
A gente aqui, enquanto instituição, é muito limitado. Vocês viram a professora X 
(professora que, em pesquisa, constatou a contaminação de um rio de Assu por 
agrotóxicos): começou um trabalho, praticamente, sem apoio, faltou vinculação, 
nenhum grupo aqui conhecia o que era o trabalho dela. Isolaram ela, botaram ela 
para Natal, botaram um balde de água fria e ela, nunca mais, veio para aqui. Ela 
também foi ameaçada (UNIVERSIDADE-IPANGUAÇU). 

 

Acrescentamos a essas dificuldades a fragmentação das ciências, a pouca 

articulação entre os diversos sujeitos e entre os campos disciplinares envolvidos com a 

realidade em análise, como a Saúde e a Agronomia. “A universidade está lá, com suas 

salinhas, então, nós somos bem individualizados, cada um faz sua pesquisa” 

(UNIVERSIDADE). Essa realidade é reflexo do paradigma da modernidade. 

Em contraponto, percebemos a necessidade de, nesse contexto de dificuldades, os 

docentes e grupos de pesquisas situados numa contra-hegemonia se articularem e traçarem 

estratégias de como se fortalecerem nesses espaços. A articulação entre os grupos acadêmicos 

contra-hegemônicos e entre os saberes foi uma possibilidade apontada nessa perspectiva. 
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Então, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias de como a gente se 
fortalecer, de como a gente agir, sem ser usando a estrutura. Porque é um direito 
nosso. A gente está aqui para fazer pesquisa e extensão. Então, por que não a gente 
estar se fortalecendo? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que reúne 
mais. Então, realmente, tem que criar esses grupos internamente e se fortalecer e, 
aos poucos, mudando isso, senão a gente não faz nada; é só dar aula e voltar para 
casa (UNIVERSIDADE). 
 

Então, eu acho que essa integração de várias ciências, de várias áreas, 
principalmente, na pesquisa, e aproveitar que tem o grupo de pesquisa daqui e se 
articular com o grupo lá da universidade, e a gente fazer esse intercâmbio, dialogar 
mais, propor para a própria universidade pesquisa, porque não temos pesquisa 
voltada para a Agroecologia (UNIVERSIDADE). 

 

No que se refere ao SUS, identificamos entre seus atores uma série de dificuldades 

em incorporar a abordagem das inter-relações produção-trabalho-ambiente-saúde. Entre 

médico, odontólogo e enfermeiro, este é o que mais tem possibilidade de se envolver com 

essa abordagem, devido, talvez, ao processo de trabalho da Enfermagem estar mais voltado 

para a Saúde Coletiva do que o dos outros dois.  

O contexto de precarização do trabalho e do paradoxo do SUS enquanto Estado 

dificulta a incorporação dessa abordagem para os três atores. Porém encontramos diferenças 

entre os três que merecem ser melhor discutidas. Uma primeira questão se refere ao fato de 

que esse cenário incide mais fortemente sobre o enfermeiro, já que, para ele, são mais 

expressivas a falta de autonomia e a desvalorização profissional.  

O vínculo empregatício precarizado coloca esses profissionais do SUS (médico, 

enfermeiro e odontólogo) numa situação de subordinação ao gestor municipal, o prefeito, que 

é aquele mesmo que, enquanto Estado, subsidia o processo produtivo que está determinando 

problemas de saúde. Isso faz com que o trabalhador do SUS, também Estado, tenha receio de 

se envolver em intervenções sobre os impactos de processos produtivos para o trabalho, o 

ambiente e a saúde, porque esse intervir, de certa forma, é ser contra seu patrão, o prefeito. 

Nessa situação, a contra-hegemonia fica mais difícil, embora não seja impossível, pois o 

homem, como ser social dotado de consciência, pode se contrapor e resistir a esse cenário.  

Uma alternativa para isso seriam vínculos estáveis por meio de concurso público. 

No entanto é importante colocar a ressalva de que não seria a solução, porque a questão não 

se limita a isso, mas envolve a formação dos profissionais, as condições de trabalho, a gestão, 

a sobrecarga de trabalho do profissional no PSF e, também, a postura ética e política desse 

trabalhador dentro desse campo de forças e conflitos. 
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Na pesquisa, constatamos que médicos e odontólogos do PSF têm sua prática, 

geralmente, mais voltada para o atendimento clínico individual e, dificilmente, não se voltam 

para as necessidades de saúde existentes nos territórios. Além disso, o fato de possuírem 

vários empregos e de estarem presentes no local de trabalho apenas algumas vezes por 

semana limita bastante a possibilidade de incorporar a abordagem. Esse é um problema que 

requer uma re-construção do seu processo de trabalho em saúde, de um novo pensar/fazer 

saúde que se paute nas necessidades de saúde individual/coletiva, e não apenas na doença 

centrada. Urge a relevância de se (re)pensar a formação desses profissionais da saúde. 

Não temos como avaliar nessa pesquisa os profissionais de saúde de hospitais 

porque eles não participaram desta. Já os trabalhadores da saúde que compõem o setor da 

vigilância do município foram convidados, mas não participaram de nenhum momento da 

pesquisa. Cogitamos que a mesma situação do enfermeiro do PSF quanto ao vínculo 

empregatício com a prefeitura pode ser o fator limitante da incorporação da abordagem por 

esses profissionais. 

Para enfermeiros, médicos e dentistas, percebemos também como uma dificuldade 

generalizada a incipiência de formação no que tange a Saúde do Trabalhador e Saúde 

Ambiental. Isso coloca para a universidade e para o SUS o desafio de inserir nos cursos de 

graduação e pós-graduação, na educação permanente em saúde, na pesquisa e na extensão, 

esses dois campos disciplinares de acordo com a abordagem defendida nessa pesquisa. 

Com relação ao CEREST, embora estivesse presente em toda a pesquisa, notamos 

que sua atuação foi tímida diante da responsabilidade de ser referência para os problemas 

decorrentes da relação entre trabalho e saúde na sua área de abrangência. Isso pode ter sido 

oriundo do receio de se envolver nessas questões, que, também, são políticas; da visão e de 

algumas ações ainda hegemônicas da Saúde Ocupacional e Medicina do Trabalho, sem 

articulação com a Saúde Ambiental, resumindo sua atuação sobre trabalhadores do setor 

formal; a focalização das ações baseadas nos protocolos de atenção à saúde preconizados pelo 

MS, que, embora importantes, não resolvem a complexidade dos problemas de saúde 

decorrentes dos processos produtivos; da dificuldade de atuar em todos os municípios de sua 

área; da precarização do trabalho; da falta de clareza sobre seu papel – já que um dos pontos 

polêmicos é sobre a responsabilidade de o CEREST realizar ou não assistência. 

 Em alguns momentos da pesquisa, os movimentos sociais solicitaram a ajuda da 

instituição em foco no sentido de auxiliar a possibilidade de entrada do sindicato na empresa 

do agronegócio e ela manteve-se em silêncio. Também não se colocou à disposição para 

investigar e intervir sobre esse processo produtivo que está trazendo impactos para a saúde 
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dos trabalhadores e das comunidades da Chapada do Apodi-RN, como foi constatado na 

pesquisa, diante dos relatos dos casos de problemas de saúde relacionados aos agrotóxicos. 

Soma-se ainda o fato de o CEREST ter se ausentado no momento de discutir e pactuar 

compromissos para a implementação do plano de ação, bem como de avaliar o processo da 

pesquisa. 

Isso pode ser explicado pelo receio de entrar em conflito com os gestores 

municipais, desencadeados pelas ações de vigilância à saúde do trabalhador. Essa postura 

pode ir de encontro aos interesses econômicos e políticos, o que pode prejudicar a arrecadação 

do município e o patrocínio das campanhas eleitorais (DIAS et al, 2010). 

Mesmo diante dessa atuação, é válido salientar que o fato de o CEREST ter se 

disponibilizado a participar da pesquisa é um ponto positivo, que sugere uma potencialidade 

de essa instituição se articular com a universidade. No entanto os resultados da pesquisa 

evidenciam, no geral, que é difícil o CEREST incorporar a abordagem das relações produção, 

trabalho, ambiente e saúde.   

Isso traz o desafio de re-pensar o papel do CEREST, de modo a ele incorporar essa  

abordagem, para que atue em articulação com trabalhadores e movimentos sociais, buscando 

a intrasetorialidade, a interdisciplinaridade e a parceria, dentre outros atores, com a 

universidade. Acrescenta-se, também, a necessidade e se re-pensar a formação dos 

trabalhadores que compõem essa instituição do SUS. Sobre isso, chamamos a atenção de que 

a formação desses trabalhadores deve ancorar-se na Saúde do Trabalhador para o SUS e não 

em especializações como Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Saúde e 

Segurança no Trabalho, dentre outras, que tem suas concepções e práticas voltadas para a 

Saúde Ocupacional em empresas e estão distantes e promover a saúde dos trabalhadores. 

Contrariamente, uma formação de trabalhadores do CEREST sob essa ótica pode dificultar a 

realização de ações coerentes com o que é preconizado pelo SUS. 

Destacamos o agente comunitário de saúde como o sujeito do SUS com maior 

potencial de incorporar a abordagem aqui tratada. Atribuímos isso, principalmente, ao fato de 

esse trabalhador morar nas comunidades, bem como identificar e vivenciar de perto as 

necessidades de saúde existentes no seu território. Enfrenta geralmente as mesmas 

dificuldades de vida que as pessoas do seu território e seu cargo possui uma baixa 

rotatividade, de maneira que o agente costumar permanecer longo tempo enquanto ACS de 

uma mesma localidade, o que gera um maior vínculo entre esse trabalhador da saúde e sua 

comunidade. Isso já não acontece com outros trabalhadores do PSF, sobretudo, médicos, 

odontólogos e enfermeiros, cujo contato com as comunidades, usualmente, é de nível 
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ambulatorial, sem adentrar no processo de vida e trabalho das pessoas e, muitas vezes, sem ter 

um vínculo com a comunidade, em virtude, dentre outros motivos, da alta rotatividade desses 

trabalhadores.  

Morar e trabalhar na mesma comunidade é contraditório, pois, ao mesmo tempo 

em que apresenta facilidades, como uma maior aproximação com o território, com a vida das 

pessoas, com as necessidades de saúde, um maior vínculo com a população, encontram-se 

também dificuldades, dentre as quais se destaca o fato de que os ACS são os primeiros a ouvir 

as reclamações das pessoas da sua área, que são seus vizinhos, sobre os problemas do SUS. 

Além disso, coloca esses profissionais numa situação de ser ao mesmo tempo trabalhador do 

SUS e usuário; Estado e sociedade civil (JARDIM; LANCMAN, 2009). Nessa ambiguidade, 

percebemos na pesquisa que, entre os ACS, predomina o reconhecimento enquanto 

comunidade, muito mais do que como SUS. “Assim, até uma hora, eu sou agente de saúde; 

depois de uma e meia, eu sou já movimento social, sou agricultora, sou um monte de coisa 

(ACS)”. 

Silva, Dias e Ribeiro (2011) dizem que, na Saúde do Trabalhador, os ACS 

possuem um papel fundamental porque têm facilidade de acesso aos usuários no território de 

atuação, o que lhes possibilita identificar o perfil dos processos produtivos e dos trabalhadores 

existentes, inclusive os do setor informal da economia, e as necessidades de saúde do 

trabalhador e ambiental decorrentes desses processos produtivos. 

Isso pôde ser reforçado ao longo da pesquisa, quando os ACS foram importantes 

na caracterização do contexto de trabalho, ambiente e saúde das comunidades camponesas de 

Apodi-RN que são de suas microáreas de abrangência, assim como na identificação das 

necessidades de saúde do trabalhador e ambiental. Entretanto é válido salientar que, embora 

tenham essa facilidade, esses trabalhadores necessitam de qualificação em ST e SA tanto no 

seu momento de formação como em educação permanente em saúde. 

A visita domiciliar e o trabalho de educação em saúde são as principais atividades 

desempenhadas pelos ACS. Nelas, inserir o olhar da ST e SA é estratégia importante para 

incorporar esses campos na APS. Embora já façam algumas ações nesse sentido, geralmente, 

não há o reconhecimento de que isso é inerente à ST e SA e é parte das suas atribuições no 

PSF.  

 
A gente tem que começar a dizer isso nas visitas domiciliares. É um trabalho social 
e é um trabalho de prevenção. Isso daqui é um trabalho de prevenção que pode ser 
feito por qualquer pessoa da equipe de saúde e não só o agricultor familiar. Eu já 
conheço um pouco o processo de agroecologia porque participo dos movimentos; 
quem participa sabe um pouco, por isso que nós queremos discutir com todos, não 
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só com a gente, mas com todas as pessoas que querem viver melhor de vida, de 
saúde (ACS).  
 

Não obstante exista um consenso sobre a importância dos ACS enquanto elo entre 

a comunidade e a equipe, eles sentem uma desvalorização do seu trabalho, a qual é expressa 

por eles pelo fato de não possuírem diplomas, como o médico, o enfermeiro e o dentista, e 

serem ao mesmo tempo moradores da comunidade em que trabalham. 

 
E o principal, que eu vejo de mais fundamental no papel da equipe, não é porque eu 
sou ACS, mas tudo que vem para a equipe, só existe equipe porque tem ACS. Nós 
sabemos disso, mas, muitas vezes, as pessoas não valorizam a gente, e sim 
valorizam o enfermeiro, valorizam o médico, o dentista porque têm um 
conhecimento que eles acham que é mais, e nós, muitas vezes, tem mais 
conhecimento do que aqueles que estão lá no birô. Então, isso a gente tem que 
conversar e mostrar para as pessoas que a vida não é assim. Nós somos muito 
importantes. O que eu acho mais difícil ainda é que a gente é que sabemos todos os 
problemas da comunidade, o enfermeiro, muitas vezes, não vai porque não tem 
condições nem o médico, mas, quando vai denunciar, denuncia o agente de saúde. 
E tem um monte de agente aí na promotoria para ser processado... somos nós que 
estamos na frente. Por que não vai denunciar um carro que não vai porque não tem 
combustível? Por que não vai porque o medico é sobrecarregado, porque tem os 
horários para estar em outros cantos? Então, isso não é visto não (ACS). 

 

O grupo de pesquisa percebeu a importância dos ACS para a abordagem das inter-

relações produção-trabalho-ambiente-saúde e chegou inclusive a colocar que são os únicos do 

SUS que respeitam a comunidade, os trabalhadores. 

 
Os agentes de saúde são as pessoas que, realmente, estão ali, na frente, têm esse 
olhar, sabe os problemas que, realmente, acontecem, sabem as dificuldades, sabem 
as necessidades que vocês têm. É tanto que foi colocado aqui, olhe quantas coisas 
foram colocadas. E tem muita gente que vem e não sabe o que está acontecendo no 
município nem nas comunidades (CEREST). 
 
Eu acho que a saúde do trabalhador nunca teve tão doente que nem agora e, num 
futuro bem próximo, nós vamos ser das piores, porque, aqui, nós não temos 
respeito. O SUS, quem paga o SUS aqui somos nós e os que respeitam são os 
agentes de saúde. Muita gente, o poder público tem nojo, acha que o SUS é um 
favor, acha que ele estar dando uma consulta ali é um favorzinho, isso é o que 
revolta e eu acho que nós também precisamos fazer uma pesquisa à questão do 
direito do trabalhador. Eu sei que foge um pouco, mas é preciso que a universidade 
faça isso também. Qual é o nosso direito? A gente tem um SUS que garante todos 
os nossos direitos e por que é que não é respeitado? Mas a gente sabe, as 
companheiras sabem, aqui tem um bocado de agente de saúde e a gente, às vezes, 
não tem capacidade de dizer isso ao nosso coordenador (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 

 
A fala acima evidencia a compreensão que os movimentos sociais, que podem 

também ser considerados usuários do SUS, têm do sistema público de saúde. Reconhecem 

que ele garante o direito à saúde; que os serviços prestados pelo sistema não são favores, mas 
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direito das pessoas; que o SUS não é gratuito, mas pago pela população através dos impostos; 

que há necessidade de divulgar os direitos que os trabalhadores têm dentro do sistema; e que 

não há respeito do SUS com as pessoas. Podemos dizer ainda que, como pano de fundo, eles 

percebem que existe diferença entre o SUS que está na lei e o que eles vivenciam. 

O vínculo formal do ACS lhe permite uma maior autonomia para se envolver nas 

questões de Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental, que, como vimos em Apodi-RN, são 

também questões políticas e que têm a ver diretamente com o poder público municipal. Isso é 

mais uma facilidade para esse trabalhador da saúde. Entretanto não podemos ser ingênuos de 

achar que eles não podem sofrer represálias da gestão municipal ao trabalharem nessa 

perspectiva.  

É preciso considerar também o contexto histórico, social, político e econômico da 

Chapada do Apodi-RN, território onde vivem e trabalham os ACS há um longo tempo, como 

uma facilidade para esses atores incorporarem a abordagem. Isso porque é um território 

marcado por mobilizações sociais em defesa da agricultura familiar de base agroecológica, e 

os ACS estão envolvidos com essas questões: alguns já participaram, ou participam de 

movimentos sociais; são agricultores familiares e, também, estão inseridos no processo 

produtivo da agricultura familiar agroecológica, seja pessoalmente ou através da família; já 

desenvolvem ações na perspectiva da Agroecologia; vivenciam os impactos dos processos 

produtivos existentes no território e do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi-RN; 

vivenciam as necessidades de saúde dos usuários do SUS, já que moram também nas mesmas 

comunidades.  

Embora esse contexto local seja por si só uma facilidade para os ACS 

incorporarem a abordagem das relações, essa pesquisa evidencia alguns elementos 

facilitadores que podem ser pensados em nível nacional: morar e trabalhar na mesma 

comunidade; elo entre comunidade e ACS; vínculo com a comunidade e o território; maior 

proximidade com as necessidades de saúde existentes no território.  

O fato de ser um ator em potencial do SUS é bastante positivo, mas é preciso 

destacar que o ACS sozinho não dá conta de satisfazer as necessidades de saúde do 

trabalhador e ambiental. É preciso que outros trabalhadores do sistema de saúde incorporem 

isso. Entretanto a fala a seguir é elucidativa ao dizer que quem está preocupado no SUS com o 

trabalhador e o ambiente é o ACS. 

 
Você vê que o nosso grupo começou, a gente vê quem, realmente, está com a 
preocupação da saúde do trabalhador, porque os enfermeiros que começaram 
saíram, você disse que convidou o pessoal da vigilância também e eu acho que 
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nunca veio. Então, isso nós temos? Quem está preocupado com a saúde do 
trabalhador e do meio ambiente? Realmente, é o SUS, é, mas são os agentes de 
saúde. A verdade é para ser dita, seja ela em qualquer canto que for. Porque, 
quando a coisa dá certo, quem é que vai aparecer? É o SUS, é a Secretaria de 
Saúde, mas os agentes não. Mas, quando a coisa dá errada, são os agentes de saúde 
que são os culpados. Eu acho que é muito difícil para nós, do SUS. Nós vamos 
tentar o que for do alcance dos agentes de saúde da nossa equipe, porque, na 
verdade, nós somos uns agentes muito unido. Então, nós vamos fazer a nossa parte. 
Nós vamos convidar a equipe para participar? Vamos. Agora, terá momentos que 
vamos contar só com nós agentes e a comunidade. A verdade é essa, então, a gente 
tem que ter coragem para enfrentar. (ACS). 

 
Esse relato nos traz uma realidade preocupante, pois revela a dificuldade que 

existe no SUS em se trabalhar na perspectiva da Saúde do Trabalhador e Ambiental; o 

sentimento de desvalorização do ACS e de isolamento perante a equipe de PSF, já que, em 

alguns momentos, os agentes só podem contar com a parceria da comunidade. 

Com relação aos movimentos sociais, as dificuldades encontradas são a falta de 

conhecimento no que tange à dimensão da saúde, seja a saúde do trabalhador, a saúde 

ambiental e/ou ao SUS. Eles possuem muita facilidade em incorporar as relações produção-

trabalho-ambiente-saúde, em especial, pelo fato de a contra-hegemonia estar inerente ao seu 

ideal de vida. Destacamos que, dos atores da pesquisa, os movimentos sociais foram os que 

estiveram mais à vontade em participar de todo o processo, inclusive, comentaram que a 

dinâmica dos encontros do grupo é um trabalho que, de certa forma, já é realizado por eles: 

 
Para a gente, não houve uma sobrecarga, foi dentro da própria dinâmica do nosso 
trabalho. Eu acho que esse processo da pesquisa, ele, na realidade, é uma coisa que 
a gente, de certa forma, vem trabalhando aqui, no decorrer da militância, nesse 
trabalho de militância da CPT, do sindicato, das entidades. Então, foi uma coisa 
bastante interessante, porque não é uma coisa de fora, mas uma coisa que a gente já 
vem fazendo no dia-a-dia. Eu acho que só de uma forma mais diferente: com outros 
atores, com outro foco (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 

É válido mencionar a importância do papel do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

diante do contexto atual da civilização do capital, no qual os sindicatos são cada vez mais 

cooptados pelo sistema. É difícil encontrarmos atualmente sindicatos que atuem numa 

perspectiva contra-hegemônica, de mudanças mais estruturais da sociedade, que não se 

limitem a questões trabalhistas, em especial, salariais.  

O papel da CPT também merece ser destacado, já que percebemos uma 

participação atuante no município de Apodi-RN, no sentido de incentivar a agricultura 

familiar de base agroecológica, com um trabalho educativo para esse fim, além de apoiar o 

sindicato nas mobilizações sociais em defesa do homem e da mulher rurais.   
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Entre os movimentos sociais, aqueles que têm um maior potencial de incorporar a 

abordagem das relações são os que possuem uma maior autonomia em sua organização e 

atuação, e uma maior crítica sobre a realidade. Somam-se ainda os que estão envolvidos na 

luta contra os impactos de processos produtivos e de grandes empreendimentos, como 

barragens, hidrelétricas, projetos de irrigação, entre outros. Acrescentamos como facilidade o 

fato de pessoas dos movimentos sociais residirem no território em conflito socioambiental, 

vivenciando esse contexto. 

Assim, podemos dizer que há uma maior possibilidade de inserir as relações entre 

produção-trabalho-ambiente-saúde na universidade, no SUS e nos movimentos sociais, 

quando se consideram as potencialidades de professores universitários que se filiam a teorias 

críticas, de ACS e de movimentos sociais autônomos e críticos envolvidos na luta contra a 

civilização do capital.  

 

 

1.4.2 Articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais para abordagem das relações 

produção, trabalho, ambiente e saúde: limites e potencialidades 

 

 

A articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais foi uma das 

estratégias utilizadas nesta pesquisa, para que eles incorporassem a abordagem das relações 

entre produção-trabalho-ambiente-saúde. Portanto é importante discutirmos quais os limites e 

potencialidades dessa união na perspectiva de contribuir com a Saúde do Trabalhador e a 

Saúde Ambiental. 

A parceria entre esses três constitui-se um desafio diante da configuração do 

contexto estrutural da civilização do capital na contemporaneidade. Neste, a hegemonia da 

ciência moderna positivista, pautada, sobretudo, na fragmentação, na matemática e no saber 

científico como única verdade, e o momento de crise estrutural do capital, marcada pela 

globalização, reestruturação produtiva, neoliberalismo, desemprego, precarização do trabalho, 

culto ao individualismo e subjetivismo influenciam as dimensões políticas, econômicas, 

sociais e culturais da vida.  

Essa conjuntura penetra o espaço da universidade, conformando algumas 

características que limitam sua articulação com outros atores, como: a individualização de 

universidades, de faculdades, de cursos de graduação e pós-graduação, de saberes, de 

departamentos, de professores, de grupos de pesquisa; a hegemonia da ciência positivista; o 
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culto a especialidades em detrimento de uma visão da totalidade; a disputa de poder entre 

docentes, entre pesquisadores, entre universidades; a lógica produtivista de agências de 

fomento à pesquisa e pós-graduação; formação que prioriza a técnica em detrimento de uma 

visão política e humana dos alunos, que não descortina e não provoca a crítica dos estudantes 

às desigualdades sociais, que se preocupa em inserir um bom profissional no mercado de 

trabalho, que, geralmente, não insere os alunos na realidade da vida, não se articula com 

pessoas, comunidades, trabalhadores, movimentos sociais; produção de conhecimento 

fragmentada, muitas vezes, movida pela necessidade da produtividade, mais voltada para a 

publicação em periódicos nacionais e internacionais com um bom qualis, no geral, voltada 

para a reprodução do capital e manutenção da sociedade como está, sem atender as 

necessidades sociais ou problemas de vida da população, que, por sinal, é um compromisso 

social da universidade; a precarização de trabalho nas universidades afetando, sobretudo, os 

professores.  

Por outro lado, a universidade também se constitui um espaço de possibilidades; 

de desenvolvimento da crítica a essa realidade; de produção de conhecimento pautada na 

realidade e que possibilite contribuir com a minimização das injustiças sociais; de formação 

ética e política; de criatividade; de articulação entre os saberes; de uma nova ciência; enfim, é 

um espaço no qual a contra-hegemonia também emerge e busca se fortalecer. E são essas 

características que identificamos como possibilidades para articulação da universidade com 

outros atores. 

O contexto estrutural supracitado repercute no SUS e faz com que este apresente 

algumas de suas singularidades como limitantes para a articulação com universidade e 

movimentos sociais: o caráter contraditório de ser Estado; submissão aos interesses do capital 

e ao projeto neoliberal com a industrialização da saúde que trazem, entre outros, redução de 

verbas para a saúde pública; presença de práticas clientelísticas, sobretudo, em municípios de 

pequeno porte, na qual os serviços do SUS são convertidos em favores pessoais de políticos 

para a população; gestão deficiente; dificuldade de articulação intrasetorial, intersetorial e 

interdisciplinar; dificuldade de se trabalhar em equipe - cada profissional da saúde realiza seu 

trabalho individualmente, em detrimento do trabalho coletivo em saúde; formação dos 

profissionais da saúde sobrevalorizando a técnica, a tecnologia dura, o hospital, o foco na 

doença, no corpo biológico, cuja atuação ocorre em especialidades, ênfase na assistência; 

pouca articulação entre ensino e serviço; dificuldade de identificar e satisfazer as necessidades 

de saúde da população; precarização do trabalho dos trabalhadores da saúde; dificuldade de 
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organização do sistema de acordo com o preconizado na Reforma Sanitária brasileira e na 

Constituição; fragilidade de controle social.  

Apesar disso, o SUS possui como potencialidades o PSF, que está mais próximo 

dos territórios onde ocorrem os processos de vida e trabalho das pessoas, e, com isso, 

aumenta-se a possibilidade de vínculo entre os trabalhadores do sistema de saúde e a 

população, além do que permite o reconhecimento de potenciais parceiros do SUS em busca 

da melhoria da saúde individual e coletiva, como movimentos sociais, sindicatos, pessoas de 

igrejas, lideranças comunitárias, entre outros. A existência do princípio da participação 

popular, as atividades de educação em saúde, ações de promoção da saúde que requerem a 

intersetorialidade, o conceito ampliado de saúde, o aporte teórico da Saúde Coletiva para 

nortear o pensar/fazer em saúde constituem elementos que podem favorecer a articulação do 

SUS com outros atores. 

Quanto aos movimentos sociais, a dimensão estrutural repercute em algumas 

questões que limitam a articulação com outros atores, como: o descrédito das pessoas nos 

movimentos sociais; as tentativas do capitalismo de desestabilizar a organização popular e 

sindical; o comodismo das pessoas; a descrença no Estado, o que, também, reflete-se na 

descrença no SUS; o pouco conhecimento sobre o que é o SUS e quais os direitos dos 

usuários; certo distanciamento da universidade; a violência em torno dos conflitos e da luta.  

Contudo, como potencialidades para a articulação dos movimentos sociais com a 

universidade e o SUS, encontramos: o fato de serem abertos ao diálogo e à busca de parcerias; 

a resistência e a luta, que requerem um maior número de aliados; a articulação política; as 

mobilizações; as atividades educativas; a luta em defesa de direitos; a busca por 

conhecimentos científicos críticos que os auxiliem na compreensão da realidade; as 

estratégias de resistência. 

É interessante colocar que, em meio a esse cenário contraditório de limites e 

possibilidades de cada ator em se articular com outros, a articulação entre universidade, SUS 

e movimentos sociais é possível, tem muitas potencialidades, mas não é fácil. Trata-se de uma 

construção que ocorre num contexto de tensões e conflitos, na civilização do capital.  

Os três atores possuem potencial para iniciar a busca de uma articulação. A 

articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais promovida por esta pesquisa nos 

traz alguns apontamentos sobre os benefícios dessa parceria. O primeiro ponto é mostrar que, 

mesmo no contexto de tensões e conflitos da civilização do capital, ela é possível, como 

reforçam a universidade e os movimentos sociais: 
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Com certeza, isso já está acontecendo, então, é possível. Quem já viu aqui juntar 5 
agentes de saúde, as duas universidades e juntar movimentos sociais? Eu acho que 
isso já é possível e isso está dando força, já está na prática. Quantos professores já 
estão envolvidos? Isso já está mostrando. Se é possível? Não, já é possível, já está 
mostrando na prática, não é dizer: ‘não vai acontecer não’, já está acontecendo. Isso 
já está acontecendo, esse fortalecimento tanto do SUS como da universidade, isso 
já está acontecendo na prática (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 
Eu acho, assim, possível, principalmente, porque você, nós, aqui, estamos 
conseguindo isso. Possível e super importante. Eu acho que é possível sim e eu 
acho que a gente tem essa responsabilidade de estar buscando isso. Nós, enquanto 
universidade, temos que estar fomentando isso dentro da universidade 
(UNIVERSIDADE). 

 

Para que essa articulação seja possível, é preciso ter uma pessoa ou um grupo de 

pessoas, que acredite e articule esses atores  diante de um problema, lido em sua totalidade, 

em seu contexto, em sua práxis. No nosso caso, foi uma professora filiada a teorias críticas, 

mas pode ser alguém dos movimentos sociais ou do SUS.  

Ou seja, é necessário ter alguém, ou um grupo de pessoas, para iniciar os contatos 

com esses atores, convidar as instituições e seus representantes para esse trabalho em 

conjunto, trazer a problemática a ser discutida e trabalhada por esses atores e a importância da 

participação destes. Salientamos que não é um processo fácil; requer de quem está puxando 

esse processo disponibilidade de tempo, capacidade de promover essa parceria e crença de 

que isso é possível.  

Somamos ainda que é necessário que existam pessoas implicadas com a 

problemática e interessadas em participar e contribuir com a transformação da realidade, além 

do fato de que é fundamental cavar espaços nesse processo, pois não depende só do 

trabalhador participar ou não dessas articulações, mas a gestão precisa propiciar condições 

para isso. Nesta pesquisa, tivemos o exemplo de trabalhadores do SUS que, embora 

quisessem e vissem a importância de participar do grupo de pesquisa, foram impedidos pela 

gestão. 

Dentre as vantagens dessa parceria para os três atores, destacamos: o 

compartilhamento de saberes, a troca de experiências, a produção de um conhecimento a 

partir de vários olhares, a efetivação da interdisciplinaridade, o reconhecimento dos 

problemas dos outros atores, a possibilidade de uma intervenção mais efetiva sobre a 

realidade, a busca da intersetorialidade e a re-significação do trabalho acadêmico e em saúde. 

Podemos dizer que, nesta pesquisa, realizamos a ecologia de saberes proposta por 

Santos (2010a), na qual cada ator, seja universidade, SUS ou movimentos sociais, aprendeu e 
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ensinou também. Nesse sentido, o grupo de pesquisa explicita a importância dessa troca de 

saberes, como pode ser visto no seguinte relato: 

 
Dizer que é a primeira vez que eu participo de um grupo de pesquisa assim, desta 
forma, e dizer que a experiência foi bastante válida, porque movimento, 
universidade, a saúde, o SUS, o pessoal do PSF, a gente sentar aqui para discutir 
essa problemática do agronegócio, dos agrotóxicos na vida dos seres humanos, isso 
a gente vai cada vez mais ganhando mais conhecimentos e é nesse conjunto de 
atores que a gente vê que a gente tem que ter uma consistência de trabalhar 
junto. Ter um trabalho interdisciplinar, que a gente chama, que é que todo mundo 
fale a mesma língua e que a gente possa trilhar por um caminho que busque 
solução para enfrentar esse monstro que está aí, o agronegócio, que é ditado pelo 
capitalismo e que está aí como vigente, que nem se fala, a questão é de modelo. Eu 
acho que é muito válido esse momento de pesquisa. A pesquisa, ela não está 
acabada, sabe? Ela não é uma coisa fechada; está sempre aberta para essas 
coisas e vai encontrar caminhos para serem trilhados. Eu acho que eu só tenho a 
louvar isso, esses dias que a gente esteve reunidos aqui, trocando experiências, eu 
acho que isso foi muito importante. Cada um que sabia um pouquinho e foi 
juntando (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

Essa fala evidencia que a pesquisa-ação se constitui um movimento vivo, que não 

está terminada, que existe um plano de ação para ser implementado. Percebemos na fala a 

importância do plano de ação como possibilidade de os sujeitos do grupo de pesquisa 

construírem juntos um caminho que busque soluções para os problemas identificados. A 

articulação dos atores proporcionou a ecologia de saberes e o fortalecimento da luta dos 

movimentos sociais. Além disso, chama atenção para a relevância da construção de uma 

linguagem comum, já que são atores diversos, que precisam compreender a problemática em 

questão. Sobre isso, Santos (2009, p.77) comenta: “cada método é uma linguagem e a 

realidade responde na língua em que é perguntada”. 

Os relatos mostram ainda que foi possível desmistificar a pesquisa, a qual, no 

paradigma hegemônico da ciência moderna, é vista como realizada unicamente por 

intelectuais tidos como os donos da verdade científica.  

A fala a seguir traz à tona que a abordagem das relações produção-trabalho-

ambiente-saúde mobiliza as pessoas ao explicitar a dimensão da saúde na problemática dos 

processos produtivos em pauta, e contribui ainda o fato de desenvolver o pensamento crítico 

que expõe as desigualdades e injustiça sociais: 

 
Essa pesquisa trouxe essa novidade para a gente, de incorporar na nossa luta, como 
instrumento da nossa luta contra o modelo do agronegócio, que é um modelo 
destruidor, esse elemento é muito essencial e que prende muito a atenção das 
pessoas, que é o problema da saúde humana. Que, se a gente falava muito que, no 
Vale do Assu, as terras foram destruídas, o rio está sendo contaminado, mas a gente 
não tinha alertado, a gente não tinha elementos para colocar que, além disso, tinha 
também a questão da saúde humana, tanto do agricultor e da agricultura que estão 
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lá, trabalhando nas empresas, que moram próximo às empresas, ou até mesmo a 
população urbana, que é contaminada de uma forma ou de outra por esse modelo. 
E, para essa luta que está se tendo aqui em Apodi, essa luta mais recente, tem 
contribuído muito essa discussão do agrotóxico, da questão da Saúde do 
Trabalhador, tem despertado muito a gente para atuar também em maior proporção 
nesse foco (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

A pesquisa contribuiu para reconhecimento, afirmação e ampliação da visão sobre 

o problema analisado, como podemos ver: 
 
O que a gente aprendeu de novo, para mim, é essa questão da saúde mesmo, que a 
gente vai ganhando mais conhecimentos na área da Saúde, a gente vê que não é um 
fato isolado. Os problemas sociais, ambientais e da saúde são latentes quando tem 
esses projetos que usam demasiadamente esse veneno. Eu acho que é mais isso. Às 
vezes, a gente escuta dizer, ouve relatos, mas, como vocês que são da saúde, que 
estão lá, que veem na empresa do agronegócio da chapada pessoas que passam mal, 
um projeto que não deixa entrar, então, é uma realidade que falou aqui, na voz de 
vocês, que são da saúde, que acompanham diretamente lá (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 
 
Hoje, na questão da Saúde do Trabalhador, essa pesquisa contribuiu muito, para 
que a gente possa ver que, se, hoje, a gente tem uma saúde que não é tão boa, se o 
projeto for implantado, vai aumentar isso em 500%. E o que a pesquisa trouxe 
também foi a questão de prevenção, que, apesar do plano que a gente está aí para 
ser feito, mas a gente sabe que não é respeitado (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 

O fortalecimento da capacidade/potência argumentativa e a desconstrução de mitos 

da ideologia do desenvolvimento também foram apontados pelos atores como um dos 

benefícios dessa articulação: 
 
Para mim, eu tive um enorme prazer de contribuir, de aprender, assim, eu fui vendo 
coisas que eu nunca imaginava, que eu não tinha o conhecimento daquele negócio 
de agrotóxicos lá de Ipanguaçu, eu não sabia a dimensão do problema que a gente 
tem e que, um dia, a gente vai enfrentar. Eu acho que eu aprendi mais, eu cresci, eu 
desenvolvi, hoje, eu tenho mais segurança de falar, tenho mais, digamos assim, 
firmeza naquilo que eu vou dizer para as pessoas, como é, como a gente pode evitar 
(ACS). 
 
Assim, para a gente, para nós, do sindicato, e para os trabalhadores, foi muito 
importante desde a primeira vez que veio apresentar a pesquisa lá do TRAMAS, do 
Ceará. Eu acho que ajudou, que alimentou e abriu os olhos de muitos de nós, 
porque a gente não sabia que era tão grave, porque a gente sempre pensava que era 
uma coisinha que não era tão impactante. Fortaleceu demais o nosso debate aqui. A 
gente não tem nem palavras para gratificar porque a gente pensava que não ia ser 
tanto assim que foi, mas a gente acredita que é um caminho isso que aconteceu para 
nós, a gente aprendeu muito e fortaleceu demais a nossa luta. Até as nossas 
colocações, que a gente era muito tímido e, a partir daqueles momentos dessa 
pesquisa e de outros momentos que a gente participou, foi enriquecendo e, para 
mim, isso foi uma escola que eu não tive. Então, eu acho que é uma coisa simples 
que a gente não valoriza e que é muito importante, que o pessoal vai deixar de usar 
agrotóxicos. E é nessas pesquisas, nesses pequenos grupos que a gente vai abrindo 
os olhos. Acho que a gente só tem a agradecer, para mim, eu não coloco nenhuma 
falha, para mim, eu acho que foi uma escola muito importante e vocês fortaleceram 
demais aqui os nossos movimentos que a gente já vinha fazendo há bastante tempo 
(MOVIMENTOS SOCIAIS 2). 
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Para os movimentos sociais, percebemos que o maior aprendizado foi com relação 

à dimensão da saúde, em especial à Saúde do Trabalhador e Ambiental. Como relatado nas 

falas acima, eles já realizavam discussões sobre os agrotóxicos e o agronegócio, mas não 

tinham o enfoque da saúde e esse momento do grupo contribuiu para uma maior aproximação 

desses atores com esse tema. Puderam se aproximar da realidade de trabalho dos profissionais 

do SUS, conhecer mais sobre esse sistema, como se organiza, o que é a ST, AS e PSF, qual o 

papel do CEREST. Além desses conhecimentos, foi possibilitada uma articulação entre eles e 

o SUS e um fortalecimento da parceria entre movimentos sociais e universidade.  

Nos seus ensinamentos para os demais atores, marcaram: a análise de conjuntura 

que possuem sobre a problemática do processo produtivo em questão, no caso, o 

agronegócio/agrotóxicos; sua articulação política; estratégias de militância e de atividades 

educativas que puderam ser incorporadas pelo SUS; a descrição dos conflitos ambientais e da 

resistência em Apodi; e a esperança de que a transformação da realidade é possível e que é 

preciso mobilização e participação do povo. Essa parceria significou para os movimentos 

sociais o fortalecimento da luta, em especial, para o conflito socioambiental de Apodi-RN. 

Para o SUS, no que se refere aos ACS, talvez, o maior aprendizado tenha sido com 

relação à Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental mediante a abordagem das tessituras entre 

produção-trabalho-ambiente-saúde, ao conhecimento da atuação dos movimentos sociais e do 

conflito socioambiental de Apodi-RN. Aprenderam com os movimentos sociais como inserir 

as questões dos agrotóxicos no seu processo de trabalho e, com a universidade, a 

possibilidade de articulação com esta. Como ensinamentos, compartilhou com os outros 

atores a realidade do PSF de Apodi, com seus problemas de precarização de trabalho, de 

gestão e de organização do processo de trabalho, além de identificar como vivem e trabalham 

as pessoas que residem nos territórios da Chapada do Apodi-RN e as necessidades de saúde 

existentes.  

Já para o CEREST, podemos dizer que essa articulação lhe possibilitou conhecer 

as dificuldades existentes no PSF, pensar a Saúde do Trabalhador em articulação com a Saúde 

Ambiental, reconhecer a importância de ações intersetoriais e interdisciplinares, a relevância 

de visitar os territórios e os processos produtivos existentes, de ouvir e se articular com os 

movimentos sociais e trabalhadores, e de constituir parcerias com a universidade. Possibilitou 

ao grupo conhecer o que é o CEREST, como ele vem atuando e quais os limites e 

possibilidades desse serviço do SUS. 

A universidade pôde aprender a se aproximar das comunidades, dos movimentos 

sociais, da pesquisa-ação, a articular atores e saberes para a produção de conhecimentos, a 
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exercitar a intersetorialidade e a interdisciplinaridade, a compreender e traçar estratégias que 

melhorem a saúde do trabalhador e ambiental. Nessa troca de saberes, ela possibilita a 

aproximação do conhecimento científico com o saber popular, troca experiências 

metodológicas, lança seu olhar sobre os problemas identificados, problematiza questões. 

Vejamos o relato: 

 
São certas questões que ainda se vê muito pouco na universidade, principalmente, 
na minha área. Assim, a gente vê muito pouco essa possibilidade de uma pesquisa-
ação, da participação das pessoas, dos diversos atores, das diversas organizações 
que compõem aquela comunidade, aquele local. Então, importantíssimo, 
importantíssimo para Apodi, do ponto de vista da comunidade em geral, e 
importantíssimo para a universidade, também porque é uma inovação isso. Você ir 
às comunidades, convidar as pessoas, convidar as organizações para estarem 
levantando suas necessidades, como foi colocado aí, levantando essas necessidades 
e até construindo um plano de ação para ser feito. Eu acho que a gente vai ter muito 
o que fazer em 2012 e, aí, a questão de reunir, realmente, unir essas pessoas e 
sempre ter uma pessoa que puxe, que busque, que vá e faça, que cumpra um plano 
de ação assim, rico em demandas (UNIVERSIDADE). 

 

Na fala acima, emerge a importância da pesquisa-ação para a universidade. Sobre 

isso, o SUS também fez destaques com relação a esse tipo de desenho metodológico, que faz 

com que as pessoas do grupo de pesquisa reflitam e pensem acerca da realidade, 

problematizem, discutam, compartilhem saberes, identifiquem problemas prioritários e 

intervenham sobre essa realidade. Tudo isso se constitui também como um processo 

pedagógico, como podemos ver na fala abaixo: 

 
Quando dizia: ‘vocês anotem tudo’, aí, eu cheguei em casa, comecei a refletir, fui 
fazer anotações que eu não tinha feito no campo, lá em Ipanguaçu, aí, eu disse: 
‘mas tantas pesquisas que já houve, a gente nunca escreveu nada, a gente ia só 
falando e a pessoa escrevendo’. Mas a gente viu tudinho, esse empolgamento de a 
gente estar numa discussão como essa. Então, essa, realmente, foi a primeira que 
aconteceu de a gente estar discutindo. Aí, eu ficava me questionando que tipo de 
pesquisa é essa que a gente só faz só pergunta e por que outras a gente tinha 
passado e a gente via as experiências das outras. Eu achei que essa fosse como as 
outras. Mas, desde a hora lá de Ipanguaçu, eu vi que ia ser diferente, até que eu 
dizia: ‘a gente recebeu o questionário, mas a gente só respondendo, sem estar 
escrito nas questões e isso foi muito gratificante para a gente’, enriquece muito, a 
gente aprende mais também, porque você tem confiança (ACS). 

 

A articulação entre universidade e movimento sociais, de certa maneira, no campo 

da Agronomia, já existia em Apodi-RN, principalmente, através da UFERSA, na qual alguns 

grupos acadêmicos já desenvolviam, com os camponeses desse município, com apoio do 

sindicato, da CPT e de outros movimentos e ONGs,  atividades de pesquisa e extensão na 

perspectiva agroecológica. A fala a seguir explicita isso e a necessidade de os movimentos 
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sociais e os agricultores estarem solicitando e demandando da universidade a realização de 

atividades acadêmicas, como pesquisa e extensão. 

 
Entramos há pouco tempo na discussão desse projeto daqui da Chapada do Apodi, 
tentando contribuir com uma nova proposta para esse projeto, aí, contrapondo a 
proposta do DNOCS e estamos tentando fazer essa discussão. E isso precisa muito do 
apoio de vocês, para que vocês venham cobrar aquilo que a universidade venha a 
contribuir com vocês, para que a universidade, através do núcleo, venha até vocês, 
para trabalhar na perspectiva agroecológica (UNIVERSIDADE). 

 

A visibilidade do conflito socioambiental e do movimento de resistência ao 

Projeto de Irrigação Santa Cruz Apodi-RN, o seminário de apresentação da pesquisa 

Agrotóxicos, realizada pelo TRAMAS-UFC, e a realização desta pesquisa-ação atraíram 

alguns professores e alunos de universidades e fortaleceram essa parceria entre universidade e 

movimentos sociais, o que foi avaliado por estes como muito importante para sua luta. 

Podemos dizer que foi o capital simbólico da universidade emprestado aos movimentos na 

luta contra o capital: 

 
Lá no IFRN de Ipanguaçu, eu já tinha colocado, assim, a importância que se tem 
dessa articulação dos movimentos sociais com as universidades. Acho que aqui, em 
Apodi, aqui, no sindicato, já teve, já algum tempo, já se tem esse contato, mas, 
agora, está uma coisa mais sistemática, maior. Mas, assim, é de fundamental 
importância, mesmo sabendo dos limites operacionais que se tem na universidade, 
mas o fato dessa articulação, ela dá uma credibilidade muito grande para os 
movimentos. É aquilo que estavam colocando: uma coisa é o sindicato ou a gente 
dizer que o projeto da chapada, ele é inviável economicamente, inviável 
socialmente, outra coisa é uma professora universitária dizer isso através de uma 
pesquisa científica. De fato, dá uma... quando a gente está com uma posição que o 
professor reforça, quando a universidade diz, então, não existe um certo receio de 
tentar desmoralizar. Há essa questão que eu acho que é fundamental. E eu acho que 
está sendo muito bom a gente encontrar professores parceiros dos movimentos 
sociais para reforçar um pouco essa luta (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Eu tenho certeza que essa parceria já está contactada. Vocês sabem disso e, para 
nós, que somos movimentos sociais, vocês não sabem do tamanho que é essa 
articulação para nós não! Vocês não sabem como é gratificante! Anima demais 
porque é mais um aliado. Porque os caras acham que a gente é sozinho, um bando 
de coitadinho, um bando de analfabeto. Esse debate ficou isolado da sociedade 
durante muito tempo, por mais que a CPT, o sindicato...e sendo chamados de 
chatos, de chato mesmo. Nós viemos a ganhar corpo depois que a gente conheceu o 
grupo TRAMAS e depois daquele seminário estadual, dos impactos dos 
agrotóxicos (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Os relatos acima evidenciam o descrédito no saber popular, nos movimentos 

sociais e a soberania do saber científico perante a sociedade. Em outras palavras, os 

movimentos sociais já vinham fazendo, embora não na perspectiva da ST e SA, esse debate 

sobre os impactos do Projeto de Irrigação Santa Cruz, mas não eram vistos, não eram 
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reconhecidos, suas vozes não eram ouvidas. Entretanto, a partir do momento em que houve 

uma articulação com a universidade, os problemas que eles já vivenciavam e falavam 

publicamente foram visualizados.  

Isso é reflexo do paradigma da modernidade, no qual só é verdadeiro o saber 

científico. É preciso reconhecermos que, nas comunidades, existe um saber cultural, religioso, 

artístico, social, político que move a vida dessas pessoas e que elas sentem e reconhecem 

problemas que vivenciam, mas suas vozes não têm ressonância para a sociedade, o que faz 

com que, “às vezes, faltem conhecimentos científicos da região, assim, para dizer as coisas 

que já existem” (MOVIMENTOS SOCIAIS). 

A importância da articulação entre universidade e movimentos sociais foi 

enfatizada como fundamental para apoiar e dar credibilidade a esses últimos, porque, diante 

desse paradigma da modernidade e do elitismo acadêmico, é preciso ter um saber científico 

que respalde os problemas vivenciados pelos movimentos sociais e comunidade. Inclusive, o 

fato da presença da UFERSA nessa pesquisa-ação foi apontado como um dos pontos mais 

positivos da pesquisa, além do apoio de outras instituições, como UERN, UFRN e UFC, para 

o movimento de resistência de Apodi-RN e da realização de outras pesquisas. 

 
O que eu acho mais importante: foi a primeira vez que a gente participou disso, foi 
a UFERSA ter entrado. E, com certeza, num futuro bem próximo, vocês também 
vão fazer essas pesquisas e, com a vinda disso, hoje, nós temos vários professores 
da universidade envolvidos dentro de um projeto, dentro de uma preocupação só. 
Isso que é gratificante para a gente, porque a gente, nós passamos aqui mais de três 
anos, a CPT, o sindicato e achando que era uma coisa besta, uma coisa pequena que 
não ia impactar, mas, quando o TRAMAS veio, quando outros professores vieram, 
hoje, a gente sabe, tem o professor da UFRN, tem o TRAMAS, tem a UFERSA e a 
gente sabe que esse apoio da universidade, nesse momento, é muito importante para 
nós. É porque tira o foco só da luta dos trabalhadores; hoje, nós temos também 
professores envolvidos, eu acho que isso é que é importante para nós 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
Nós vamos vendo que a gente precisa que a universidade nos mostre 
cientificamente, nos apóie, para que a gente possa trilhar outros caminhos 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
 

Mas não são só os movimentos sociais que têm vantagens com essa articulação; a 

universidade também precisa se aproximar das demandas dos movimentos sociais e das 

comunidades e isso foi colocado no grupo de pesquisa: 

 
Eu penso que a universidade precisa muito mais da comunidade do que a 
comunidade da universidade. E, aí, aquela velha história: eu acho que, sempre, a 
universidade veio à comunidade, contudo não de uma forma que a comunidade 
participasse daquela pesquisa. Eu vi várias, participei de várias pesquisas e tal, mas, 
sempre assim, a universidade vem, pega aqueles dados, sistematiza aquilo, publica, 



228 
 

mas nunca nem tem a responsabilidade de trazer e mostrar para a comunidade o que 
foi publicado, o que dirá fazer assim uma coisa mais ampla, que todo mundo 
participasse e que aquele documento, na verdade, tivesse sido construído também 
com a voz, com a vivência da comunidade. Essa pesquisa, ela fica muito mais com 
aquele olhar do próprio pesquisador. É um pesquisador que está ali, naquele 
pedestal, aí, estou precisando desses dados para a pesquisa, aí, eu vou lá, faço uma 
conversa com uma liderança, uma pessoa-chave da comunidade e aquilo lá são 
suficientes para eu estar fazendo o meu trabalho. Então, essa pesquisa, ela tem todo 
um diferencial, e eu acho que isso faz com que a comunidade se anime mais. É 
gratificante para o pesquisador, para quem está fazendo e é, eu acho, eu penso que é 
muito interessante para a comunidade, porque a comunidade está se vendo. Se eu 
participei da construção desse documento (plano de ação), eu estou me vendo 
naquele documento, aquilo é uma coisa ímpar, penso que é interessante para a 
comunidade. Aí, por isso que, assim, eu acho muito possível e importante que isso, 
realmente, aconteça (UNIVERSIDADE). 

 
 

Embora a fala supracitada faça uma crítica a outros desenhos de pesquisa, não 

estamos querendo dizer aqui que esses outros tipos não são importantes. O que ressaltamos é 

a relevância da pesquisa-ação para os campos disciplinares Saúde do Trabalhador e Saúde 

Ambiental. 

Nessa relação, ainda foi destacado que não é competência da universidade liderar 

um movimento social; isso é papel de lideranças comunitárias, de movimentos sociais. O que 

acontece nesse processo é um apoio científico da universidade: 

 
É claro que não seremos nós, da universidade, a escola que vai começar um 
processo de contraponto, de reflexão, de resistência. A gente pode contribuir com 
isso, mas quem faz isso são os atores sociais, são os trabalhadores, são os atores 
que... E nós não temos nada germinando aqui nesse sentido, nessa região 
(UNIVERSIDADE - IPANGUAÇU). 

 
Se o debate não tem apoio dentro da universidade e também dentro dos sujeitos, a 
gente pode também morrer na praia e não ganhar nada, mas tenho certeza que a 
semente fica plantada e, um dia, vão aceitar isso. O risco é grande e é cabra grande 
por trás, e nem todo mundo quer entrar no debate. Agora, é preciso também que os 
companheiros dos sindicatos, inclusive, tenham disposição para o debate, porque eu 
também acho muito triste chegar e o professor puxar o debate. Eu acho também que 
não é papel aqui do IFRN puxar esse movimento se não tiver nenhuma liderança aí 
para puxar, eu acho que a CPT, aqui, poderia começar a puxar esse debate 
(MOVIMENTOS SOCIAIS). 

 
A articulação entre movimentos sociais e SUS tem como pano de fundo a relação 

entre sociedade civil organizada e Estado. Nesse sentido, é mais difícil uma parceria, já que os 

movimentos sociais, enquanto contra-hegemônicos à lógica do capital, que é subsidiada pelo 

Estado capitalista neoliberal atual, são desmoralizados e desmobilizados por este Estado. 

Sobre isso, o grupo comenta: 

 
Pelo menos, aqui, em Apodi, o SUS e os movimentos sociais eu acho que não têm 
contato não. A realidade é essa (ACS). 
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Assim, o contato, eu acredito que tenha, porque o sindicato daqui tem assento no 
Conselho Municipal de Saúde, só isso. Também tem da Criança e do Adolescente, 
que a gente, às vezes, participa e é só isso. E poucas coisas o movimento diz assim: 
‘eu quero’ com o poder público e consegue. A gente faz eventos aqui, de 
trabalhadoras, a gente convida o poder público e, muitas vezes, nem aparece, e a 
gente manda o convite para estar participando, mas não vem. Aí, diz assim: ‘o 
movimento social não quer fazer parceria com o poder público municipal’; pelo 
contrário, nós queremos; eles é que não querem e isso é muito difícil de se trabalhar 
o movimento social com o poder público daqui, não só na área de Saúde, mas em 
qualquer outra área (ACS). 

 
Entretanto, mesmo nesse cenário, identificamos que a articulação entre 

movimentos sociais e SUS, referindo-nos aos ACS e ao CEREST, é possível e traz alguns 

pontos positivos, como: o compartilhamento de estratégias educativas; um novo foco aos 

problemas vivenciados pelos movimentos; no caso da pesquisa, a problemática do conflito 

socioambiental contra o projeto de irrigação do DNOCS deixa de ser um problema só dos 

movimentos sociais e passa a ser de saúde se o SUS incorpora isso; o compartilhamento de 

saberes. Nesse sentido, o SUS pode fortalecer os movimentos sociais. 

 
Evidentemente que, com o CEREST, deve ter o foco um pouco diferente, assim, na 
abordagem, que eu acho que é interessante. Se a gente faz uma reflexão mais 
política do uso do veneno da dependência política, econômica, da degradação 
ambiental, lá no CEREST, talvez, enfoque a questão da saúde do trabalhador, que 
eu acho que, talvez, juntando as duas coisas, seria melhor. Eu vejo assim: a gente 
não pode esperar que o CEREST tenha uma atuação aqui, por exemplo, regular 
nessas comunidades, mas se pode pensar num momento de o CEREST vir para lá, 
também para reforçar todo esse trabalho que já está sendo feito (MOVIMENTOS 
SOCIAIS). 
 
Eu acho que, assim, que o CEREST poderia aproveitar essa campanha, esses 
documentários, para estar com os técnicos e, também, com a comunidade. Por 
exemplo, o CEREST estaria se apropriando dessa metodologia dos movimentos 
sociais, no caso, complementando o que eles vão fazer e, aí, está capacitando esses 
técnicos, principalmente, os da saúde (UNIVERSIDADE). 
 
Na hora que o SUS apresenta, quando eu digo o SUS, a equipe, a equipe de Saúde 
da Família ou o CEREST, na verdade, já está passando uma outra coisa. É que o 
problema não é mais um problema político; é um problema eminentemente de 
saúde. Realmente, adquire uma outra visão. ‘Não, se eles estão falando isso, é 
porque isso é um problema de saúde’ (UNIVERSIDADE). 
 
Eu acho que, para ter uma abrangência maior, vocês, agentes de saúde, já têm 
contato com algumas comunidades. Eu acho que uma coisa que deveria ser feita é 
conversar essa questão dos agrotóxicos de uma forma pedagógica, legal, com as 
crianças. E eu acho que, nessas escolas infantis, lá nas comunidades que vocês 
atuam, isso é possível, discutir essas questões dos agrotóxicos. Isso é uma proposta 
de levar à sala de aula, ao ensino infantil lá daquela região. Dessa forma, a gente 
tem uma resistência para o agronegócio entrar lá (MOVIMENTOS SOCIAIS). 
 
Está vendo como vocês, dos movimentos, têm muita coisa a ensinar para a gente? 
(ACS). 
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Sobre a articulação entre SUS e universidade, embora não tenha sido explicitada 

no grupo de pesquisa, fato que atribuímos à ausência de representação da universidade na área 

de Saúde, destacamos que ela é possível e necessária. Para a universidade, a vantagem é a 

articulação ensino-serviço ao aproximar-se da realidade de serviços de saúde do SUS, com 

seus limites e possibilidades, realizando ensino, pesquisa e extensão na perspectiva de 

construir propostas de intervenção para a transformação dessa realidade, para a melhoria da 

ST e SA. Para o SUS, é se aproximar e compartilhar os conhecimentos científicos produzidos 

pela universidade, ter capacitações, educação permanente em saúde em consonância com sua 

realidade e demandas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Ao fazermos a escolha do objeto de estudo e ao optarmos pela pesquisa-ação como 

desenho de estudo, já tínhamos clareza do tamanho do desafio que seria a realização desta 

pesquisa. Isso porque havia a necessidade de várias articulações: entre saberes, setores, 

sujeitos, campos disciplinares, categorias e conceitos teóricos.  

Dentro dessas interações diversas, buscamos estabelecer os conflitos, as 

contradições e as mediações para entendermos o contexto analisado na relação dialética do 

todo para as partes e das partes para o todo. Categorias marxianas, como historicidade, 

totalidade e dialética, mostraram-se fundamentais para compreendermos todas essas tessituras 

no cenário da civilização do capital, articulando-se as dimensões estrutural, particular e 

singular da realidade.  

Nesse sentido, destacamos a importância do materialismo histórico dialético como 

corrente de pensamento para a análise crítica da realidade contemporânea. Em especial, para 

os campos disciplinares Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental, e, sobretudo, para a 

abordagem das relações entre as categorias teóricas produção, trabalho, ambiente e saúde.  

Essa fundamentação teórica permitiu desvelar: os mitos da ideologia do 

desenvolvimento; as consequências dos processos produtivos sob a ótica capitalista para o 

trabalho, o ambiente e a saúde; os conflitos e contradições da civilização do capital; o 

paradoxo do Estado; os interesses que permeiam a sociedade do consumo; o paradigma da 

modernidade e a hegemonia da ciência positivista; as injustiças sociais. 

 No entanto não estamos querendo dizer que essa corrente de pensamento é uma 

verdade absoluta e que é melhor que outras. Mas acreditamos ser importante resgatar seu 

valor para a atualidade, porque ela possibilita o desenvolvimento de um pensamento crítico e 

reflexivo sobre a realidade que vivemos, na perspectiva de transformá-la em defesa da justiça 

social. 

Podemos dizer que incorporar a abordagem das relações produção, trabalho, 

ambiente e saúde se configura como um ideal de vida, já que significa ir na contramão da 

civilização do capital e buscar alternativas de outros tipos de sociedade em defesa da ética, da 

justiça social, da saúde do trabalhador e do ambiente. 

Por isso a contra-hegemonia emergiu como uma característica inerente aos atores 

com possibilidade de incorporar as inter-relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde. Na 

universidade, destacaram-se os professores e grupos de pesquisa que se filiam a teorias 
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críticas. No SUS, sobressaíram-se os agentes comunitários de saúde, por se constituírem 

comunidade, já que moram no mesmo local que trabalham e vivenciam as mesmas 

necessidades de saúde das pessoas que residem no território em que trabalham. E, nos 

movimentos sociais, aqueles que são mais críticos e autônomos. 

De maneira superficial, podemos sugerir que a pouca adesão de outros sujeitos da 

universidade e do SUS para participar do grupo de pesquisa pode ter relação com essa 

característica de ideal de vida. Ressaltamos que a adesão à pesquisa foi maior entre os 

movimentos sociais porque, dos três atores, são os que estão mais diretamente comprometidos 

com a busca de outro tipo de sociedade, para além do capital. São os que resistem e lutam, e 

isso é um ideal de vida para eles. 

Não é fácil ser contra-hegemônico na civilização do capital, até mesmo porque o 

pensamento crítico está cada vez mais escasso, com uma ênfase na subjetividade, em 

detrimento de transformações macroestruturais. Percebemos, em geral, o comodismo e a 

descrença de que a mudança de sociedade seja possível.  

Nesse caminhar, foi possível concluir que a articulação entre universidade, SUS e 

movimentos sociais para abordagem das relações entre produção, trabalho, ambiente e saúde é 

possível, importante e apresenta várias potencialidades. Mas é um processo político de 

construção de relações entre sujeitos diversos, permeado por tensões, conflitos e contradições 

dentro da civilização do capital.  

 Dentre as potencialidades da articulação entre universidade, SUS e movimentos 

sociais para a abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde, destacamos: a troca 

de saberes e experiências; a produção de um conhecimento a partir de vários olhares; a 

efetivação da interdisciplinaridade; o reconhecimento dos problemas dos outros atores; a 

possibilidade de uma intervenção mais condizente com, e efetiva sobre, a realidade; a busca 

da intersetorialidade; a re-significação do trabalho acadêmico e em Saúde; o fortalecimento da 

capacidade/potência argumentativa dos sujeitos; reconhecimento/afirmação do problema; 

prevenção e promoção da saúde; construção de uma linguagem comum; a pesquisa como um 

movimento vivo; fortalecimento da luta; a mobilização decorrente da abordagem das relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde; desconstrução dos mitos da ideologia do desenvolvimento 

e visibilidade aos movimentos sociais e às necessidades de saúde do trabalhador e ambiental. 

O material de análise desta pesquisa apresenta uma grande capacidade analítica. 

Pudemos analisar: as relações produção, trabalho, ambiente e saúde no contexto de Apodi-

RN; o conflito socioambiental existente nesse município; as necessidades de saúde 

identificadas por sujeitos das comunidades, do SUS, da universidade e dos movimentos 
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sociais; o plano de ação construído coletivamente; a articulação entre universidade, SUS e 

movimentos sociais para a abordagem aqui defendida; a capacidade de cada um desses atores 

incorporar essa abordagem; a metodologia utilizada.  

Salientamos que lançamos um olhar analítico para essa realidade, o que significa 

dizer que não se trata de um conhecimento fechado, acabado, mas aproximado da realidade. O 

material de informações permite analisar ainda determinados aspectos e sob determinados 

ângulos que, por ora, não foram contemplados.  

Portanto o potencial de análise do material não se esgota aqui; ele pode necessitar 

de aprofundamentos em certas questões, ou suscitar outras para análises posteriores, como: 

como as relações entre produção, trabalho, ambiente e saúde são compreendidas por cada um 

dos três atores? Que contribuições a universidade, o SUS e os movimentos sociais, 

individualmente, trouxeram para a compreensão dessas relações? Que postura adotaram? 

Como os diversos sujeitos da pesquisa identificam as necessidades de saúde? Qual o 

significado de necessidades de saúde para universidade, SUS, movimentos sociais, 

comunidade? Por que eles perceberam de maneiras diferentes? Que proposições cada ator fez 

para a construção do plano de ação? Por quê? 

Por tudo isso e pelo fato de ser uma pesquisa-ação, é importante ressaltar que a 

pesquisa não está finalizada. Devido ao tempo do mestrado, analisamos até a etapa da 

construção do plano de ação, mas a pesquisa continua e abre um leque de questões: como os 

sujeitos do grupo de pesquisa darão continuidade à pesquisa? Como será implementado o 

plano de ação? Qual o significado desse plano para o grupo de pesquisa, para o SUS, para a 

universidade, para os movimentos sociais, para a comunidade? Que compromissos e 

pactuações são necessários e/ou serão realizados para a implementação do plano de ação? Que 

outros sujeitos serão envolvidos para a implementação do plano de ação? Que ações contidas 

no plano serão realizadas? Por quais sujeitos? Por que outras ações não serão desenvolvidas? 

Que outras demandas surgem a partir da implementação do plano de ação?  

Essa é uma série de perguntas que, nesse momento, a pesquisa não dá conta de 

responder. Mesmo assim, todo o caminho metodológico e analítico desta investigação, até o 

instante de construção do plano de ação, permitiu-nos trazer algumas reflexões e abrir uma 

agenda de debate. 

Para a universidade, esta pesquisa permitiu refletir sobre que tipo de ciência está 

sendo realizada no meio acadêmico e atendendo quais interesses. Trata-se de um debate 

importante e atual, principalmente, porque os problemas sociais, de saúde, de trabalho, 



234 
 

ambientais, econômicos, políticos e culturais que vivenciamos hoje trazem a relevância social 

de se fazer um novo tipo de ciência, para além da positivista.  

Defendemos uma ciência engajada, comprometida com os grupos vulnerabilizados 

e com a justiça social, que articule vários saberes, que não tenha a arrogância de se considerar 

a verdade absoluta. E que, ao mesmo tempo, tenha um rigor metodológico, utilize a 

criatividade e faça uso da teoria em articulação com a prática, na perspectiva da 

transformação da realidade.  

Esse tipo de ciência, geralmente, tem seu valor diminuído com a conotação de ser 

ideológica. Entretanto reforçamos que não há neutralidade científica. Toda ciência atende 

algum interesse. Agora, ela não é interessante para a reprodução da civilização do capital 

porque possibilita a crítica, a mobilização social, a transformação; é construída junto com o 

saber popular e possui uma maior possibilidade de ser  incorporada à práxis social dos 

sujeitos. 

A pesquisa mostrou também a potência do pensamento crítico dentro da 

universidade; um pensamento que faça refletir, questionar, analisar, identificar conflitos, 

tensões e contradições e que, acima de tudo, possibilite a mobilização das pessoas para a 

transformação. 

Trouxe ainda para a universidade a importância de se (re)pensar a formação em 

Saúde, em especial, em Saúde do Trabalhador e Ambiental. O aporte teórico e metodológico 

aqui utilizado aponta caminhos que possibilitam incorporar a abordagem das relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde no meio acadêmico.  

É preciso que haja um debate mais intenso sobre Saúde do Trabalhador e Saúde 

Ambiental nas universidades, seja em nível de graduação, pós-graduação e na articulação 

ensino-serviço - leia-se universidade-SUS. As Diretrizes Curriculares Nacionais e a Política 

de Educação Ambiental já apontam essa necessidade. Entretanto visualizamos que ainda se 

trata de um desafio. A grande pergunta é: por quê? Talvez, porque não atenda os interesses do 

capital inseridos no âmbito acadêmico. 

Chamamos atenção para que tipo de abordagem desses campos disciplinares está 

sendo pautada nas universidades, seja na pesquisa, no ensino ou na extensão. Reforçamos a 

importância da abordagem aqui defendida: Saúde do Trabalhador, em detrimento da Medicina 

do Trabalho e Saúde Ocupacional; relação saúde e ambiente pautada na Medicina Social; 

articulação entre as categorias teóricas produção, trabalho, ambiente e saúde com base no 

aporte teórico da Saúde Coletiva. Essa é a abordagem mais condizente com o que foi pensado 

para o SUS e mais próxima de atender as necessidades de saúde do trabalhador e ambiental. A 
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articulação da universidade com os movimentos sociais e com o SUS, realizada na pesquisa, 

aponta para os potenciais dessa parceria. 

A incipiência de conhecimento dos trabalhadores do SUS sobre o que é Saúde do 

Trabalhador e Saúde Ambiental e sobre o que eles devem fazer dentro desses campos 

disciplinares também foi uma questão trazida pela pesquisa, que merece uma maior atenção. 

Isso requer a articulação entre SUS e universidade, para que seja realizado um plano de 

educação permanente em saúde na perspectiva da Saúde do Trabalhador e do Ambiente.  

O percurso metodológico e o arcabouço teórico utilizados nesta pesquisa podem 

contribuir para a construção desse plano de educação permanente em saúde no sentido de 

revelar a importância de alguns pontos: a abordagem defendida; a articulação entre vários 

atores; o reconhecimento do território e da realidade dos sujeitos envolvidos; visitas a 

processos produtivos existentes no território; escuta das comunidades sobre as necessidades 

de saúde; construção coletiva de planos de intervenção sobre a realidade, entre outros. É 

interessante que a capacitação dos trabalhadores do SUS em Saúde do Trabalhador e 

Ambiental não ocorra de maneira pontual, em cursos rápidos ou palestras de reciclagem, de 

cima para baixo e com metodologias bancárias. Tudo isso também se estende para a formação 

em Saúde do Trabalhador e Ambiental em nível de graduação e pós-graduação em Saúde, nas 

universidades.  

Para a política pública de saúde, o SUS, a pesquisa nos fez refletir sobre o tipo de 

controle social institucionalizado. Pudemos realizar uma participação social para além dos 

espaços de Conselhos e Conferências de Saúde. A metodologia utilizada na pesquisa, com 

espaços de discussão entre diversos sujeitos, como movimentos sociais, trabalhadores do 

SUS, universidade e comunidade, possibilitou a tomada de consciência desses atores sobre: o 

que era o SUS; a dissonância entre teoria e prática; suas fragilidades; dever de garantir o 

direito à saúde; a percepção do conceito ampliado de saúde; o conhecimento sobre a 

precarização do trabalho no sistema. Enfim, várias questões foram levantadas nesses 

momentos e socializadas entre os atores, o que se configurou como espaços de participação 

social no SUS.  

Isso chama atenção para a atuação dos Conselhos Municipais de Saúde, no sentido 

de buscarem um maior envolvimento de sujeitos das comunidades e de outros atores na 

participação do SUS, e não se limitarem a reuniões formais em espaços fechados.  

Destacamos esse tipo de participação social no SUS, realizada na pesquisa, como 

uma maneira de envolver sujeitos, ouvir as comunidades usuárias do sistema sobre seus 

problemas e necessidades de saúde, socializar informações e traçar coletivamente planos de 
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ação para intervenção sobre a realidade. A implementação do plano de ação construído 

requer, portanto, um controle social dos atores envolvidos. 

Apontamos também a importância de se (re)pensar o papel dos CEREST no 

Brasil. A participação desse ator demonstrou suas fragilidades enquanto serviço do SUS 

responsável por ordenar a rede de atenção em Saúde do Trabalhador nos municípios de 

abrangência. Chamou atenção para a necessidade de esse serviço articular a Saúde do 

Trabalhador com a Ambiental, realizar trabalhos conjuntos com trabalhadores e movimentos 

sociais, desenvolver uma maior articulação intrasetorial e intersetorial e (re)configurar as 

capacitações realizadas com os demais profissionais do SUS, em especial, articulando-se com 

a universidade. 

O destaque que os agentes comunitários de saúde tiveram nessa pesquisa traz a 

necessidade de valorização desses trabalhadores do SUS enquanto sujeitos com grande 

potencial de incorporar a Saúde do Trabalhador e Ambiental. Portanto é preciso 

(re)pensarmos a formação desses profissionais e melhorarmos as condições de trabalho no 

sentido de ampliar esse potencial. 

A pesquisa revelou ainda a problemática em torno do acesso de comunidades 

rurais ao SUS. Ressaltamos que a discussão sobre isso é fundamental para a garantia do 

direito à saúde dessas pessoas. Mesmo com uma análise superficial, apontamos a necessidade 

de (re)configuração da Estratégia Saúde da Família para os territórios rurais, devido às 

peculiaridades destes. Embora tenhamos avanços com esse serviço, como foi demonstrado na 

pesquisa, as comunidades rurais de municípios de pequeno porte não estão tendo o acesso 

garantido. E isso requer uma maior reflexão do SUS e da universidade em torno de que 

estratégias são demandadas para a política pública de saúde se (re)organizar no sentido de 

atender as necessidades de saúde  da população rural. É um desafio que está posto. 

A precarização do trabalho no SUS emergiu como um obstáculo para o acesso das 

comunidades aos serviços desse sistema e para a realização de ações de Saúde do Trabalhador 

e Ambiental nele. Soma-se a isso a importância de se (re)rever o modelo de atenção na 

produção dos serviços de saúde, pois, embora o SUS preconize a promoção da saúde e a 

vigilância à saúde como fundamentais para a intervenção sobre os determinantes sociais de 

saúde, percebemos uma centralidade na doença, na cura e na assistência. 

Essas reflexões que a pesquisa trouxe para o SUS estão diretamente relacionadas à 

responsabilidade do Estado com a saúde das pessoas. Revelam também que, com o paradoxo 

do Estado, é necessária uma maior participação social no SUS, a fim de a população 

reivindicar seus direitos. Isso porque, com a diminuição dos direitos sociais na civilização do 
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capital, a força da mobilização social coletiva é que tem um maior potencial de mudança. Para 

tanto, os movimentos sociais emergem com um grande potencial de mobilização social.  

Para os movimentos sociais, a pesquisa fez pensar sobre a importância da sua 

participação no SUS, seja no CEREST, seja no PSF ou em outros serviços. Trouxe também a 

relevância da incorporação da dimensão da saúde na compreensão que eles têm sobre os 

problemas ambientais e trabalhistas decorrentes de processos produtivos. Isso chama atenção 

para o estabelecimento de estratégias que ampliem o conhecimento desses sujeitos acerca 

dessa abordagem. A articulação entre movimentos sociais e universidade também foi um 

destaque nesta pesquisa.  

A realização desta pesquisa possibilitou ainda evidenciar uma teia de elementos 

que foram identificados pelo TRAMAS-UFC como facilitadores da práxis na pesquisa. São 

eles: o cuidado com a construção do objeto de estudo; a utilização de teorias que 

possibilitem a crítica à realidade, no nosso caso, a totalidade concreta, os aportes teóricos e 

metodológicos da Saúde Coletiva, a Epidemiologia Crítica, a teoria da determinação social do 

processo saúde-doença, a Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental com base na Medicina 

Social; o cuidado com os trabalhadores da pesquisa e, também, com o processo de 

trabalho desta; um desenho metodológico em dinâmico diálogo nas sucessivas 

aproximações com o território e seus sujeitos em disputa; ecologia de saberes; 

compromisso ético e político com a emancipação e transformação social; e cuidado com a 

sistematização e comunicação do conhecimento produzido (RIGOTTO; ELLERY, 2011; 

RIGOTTO et al., 2011). 

Além desses, esta pesquisa evidenciou um conjunto de elementos que ajudam a 

refletir sobre a abordagem das relações produção-trabalho-ambiente-saúde e a incorporá-la na 

universidade, no SUS e nos movimentos sociais.  

Salientamos que os elementos que trazemos aqui podem ser realizados articulada 

ou isoladamente por esses atores e que sua adoção pode ser adequada à realidade de cada ator, 

de cada território e do processo produtivo investigado/analisado. Ademais, podem ser 

realizados em conjunto, mas, também, isoladamente e, não necessariamente, na ordem aqui 

exposta. É válido mencionar que se trata apenas de apontamentos e não de verdades absolutas. 

Enfatizamos que esses elementos podem ser importantes instrumentos teórico-

metodológicos a serem utilizados em atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

universidade, em especial, da área da Saúde; na produção de serviços de saúde do SUS, 

sobretudo, pelo PSF e CEREST; e nas atividades educativas e de articulações desenvolvidas 

pelos movimentos sociais.  
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Assim, propomos 12 elementos que possibilitam incorporar as relações entre 

produção-trabalho-ambiente-saúde na universidade, no SUS e nos movimentos sociais. São: 

 

1 Articulação entre universidade, SUS e movimentos sociais para abordagem 

da Saúde do Trabalhador e Ambiental 

A articulação entre esses atores já foi discutida nos resultados da pesquisa. Para 

este momento, é importante uma leitura crítica da problemática da dinâmica das relações 

produção-trabalho-ambiente-saúde a ser analisada, discutida ou pesquisada. 

A partir disso e da práxis do território, identificam-se os atores, setores e campos 

disciplinares necessários para a compreensão da problemática e intervenção na realidade. Em 

outras palavras, a interdisciplinaridade vai depender do que é preciso, ou seja, das áreas e 

atores que estão envolvidos com a problemática analisada. É interessante ter atores que 

iniciem esse processo de articulação, apresentando a problemática e convidando os atores para 

participar do processo.  

Destacamos aqui as potencialidades dessa parceria para o compartilhamento de 

saberes em torno dos problemas de saúde do trabalhador e ambiental a serem 

investigados/analisados, o que permite a construção de propostas que objetivem a satisfação 

das necessidades de saúde existentes no território. 

 

2 Problematização da dinâmica das relações produção-trabalho-ambiente-

saúde a ser discutida/analisada, bem como a importância da participação de sujeitos da 

universidade, SUS e movimentos sociais 

Embora tenhamos nos voltado para o território rural e a problemática do modelo 

de desenvolvimento do agronegócio para o campo x a agricultura familiar de base 

agroecológica, essas ações podem ser realizadas a partir de qualquer processo produtivo, seja 

ele urbano ou rural, de indústria, de serviços, informais ou formais, os quais devem ser 

nomeados como problema pelos atores sociais envolvidos.  

É importante que, inicialmente, no momento de articulação e de convite aos 

demais atores, discuta-se a problemática do processo produtivo a ser investigado, trazendo a 

abordagem das inter-relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde, contextualizando-a, 

em um movimento dialético do todo para as partes e das partes para o todo, com a 

problemática em questão. Além disso, é interessante discutir como a universidade, o SUS e os 

movimentos sociais se inserem nesse contexto. 
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3 Metodologia prática-teoria-prática 

Partir da realidade concreta de um território constitui-se uma forte ferramenta 

pedagógica, tanto no sentido de fortalecer o processo ensino-aprendizagem como no de 

utilizar metodologias adequadas à dinâmica do território, com todo o seu contexto e pessoas. 

Além disso, permite a problematização do real vivido. 

Em problemáticas da dinâmica produção-trabalho-ambiente-saúde cujas 

comunidades estão numa fase de pré-instalação de um processo produtivo impactante, realizar 

visita a locais com presença do processo produtivo a ser discutido/analisado, tendo como base 

um roteiro norteador sobre questões de trabalho, ambiente e saúde, mostrou-se fundamental. 

Evidenciamos que o recurso metodológico visual tem um forte impacto nas pessoas.  

A visita a um município com presença do processo produtivo investigado, no caso, 

o agronegócio, possibilitou a atores da universidade, movimentos sociais e SUS, sobretudo, 

alguns desses dois últimos que residem em área de conflito socioambiental onde o mesmo 

processo produtivo poderá ser instalado, comparar duas realidades distintas com relação aos 

impactos dessa produção para o trabalho, o ambiente e a saúde. É importante também fazer o 

contrário, ou seja, se as pessoas vivem em um território onde o processo produtivo já está 

instalado, é interessante ele visitar outro local que não tenha, para visualizar que existe 

alternativa. 

Percebemos que, para os movimentos sociais, essa ação já vem sendo realizada, 

mas não nessa sistemática de seguir uma metodologia. Na pesquisa, recorremos ao roteiro 

norteador de territorialização em saúde e a um guia, ou seja, uma pessoa do território a ser 

visitado que mostre a realidade de vida e trabalho das comunidades. Para a universidade, isso 

pode ser realizado em aula de campo, em disciplinas de Saúde do Trabalhador e de Saúde 

Ambiental da graduação ou pós-graduação, bem como em atividades de educação permanente 

em saúde, com os profissionais do SUS. 

Da mesma forma, visitar os territórios de comunidades a serem atingidas por 

grandes empreendimentos permite conhecer in locu como vivem e trabalham as pessoas das 

comunidades do local a ser impactado, identificar problemas e necessidades de saúde. 

Continua sendo embasada no roteiro norteador sobre trabalho, ambiente e saúde. 

Utilizar a metodologia prática-teoria-prática é muito importante, no sentido de que, 

a partir dessa visita, da realidade prática, problematizam-se as questões teóricas, propõem-se 

projetos de intervenção para essa realidade e retorna-se a ela na perspectiva de transformar a 

realidade, no caso, de saúde do trabalhador e ambiental.  
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4 Comunicação permanente com sujeitos coletivos 

Esse elemento ocorre desde o momento em que se toma como pressuposto a 

ecologia de saberes. Pode englobar relatos de trabalhadores implicados com a problemática de 

produção-trabalho-ambiente-saúde investigada, sobre como eram, ou  são o trabalho e a vida 

de empregados do processo produtivo analisado.  

Para tanto, é interessante buscar articulações que possibilitem identificar 

trabalhadores que estejam dispostos a dar esses depoimentos, bem como manter a privacidade 

deles, principalmente, se ainda estiverem inseridos nesse processo produtivo. Salientamos que 

esses relatos não devem estar centrados apenas no processo de trabalho, mas deve-se pedir 

que falem também sobre a vida fora do cenário laboral.  

O diálogo com moradores, professores, sindicatos, profissionais de saúde e 

movimentos sociais de comunidades envolvidos com a problemática a ser discutida/analisada 

contribui para o intercâmbio e troca de experiências. A partir disso, novas propostas surgem e 

podem ser incorporadas na trajetória da pesquisa, já que esta, principalmente, a pesquisa-ação, 

tem como característica a flexibilidade metodológica, que permite esse movimento de acordo 

com o diálogo com o território. 

 

5 Ruptura com a invisibilidade dos processos de trabalho sob o capital 

Consiste em visitar o processo produtivo a ser discutido/analisado seguindo um 

roteiro crítico de estudo de processo de trabalho, com base na Saúde do Trabalhador e que 

procure desocultar as consequências negativas do capitalismo para o trabalhador, a 

comunidade e o ambiente. 

Não realizamos essa ação na pesquisa porque não conseguimos viabilizar essa 

visita. Mas colocamos que é muito importante conhecer o processo produtivo e os processos 

de trabalho, o ambiente de trabalho, conversar com os gestores, tudo isso ancorado em um 

roteiro de estudo de processo de trabalho para relacionar com a saúde e o ambiente.  

É relevante colocar que a conversa com os trabalhadores do processo produtivo 

analisado não é interessante ser realizada no momento dessa visita, pois, como estão em 

condições de vulnerabilidade, com receio de perder o emprego e sob pressão dos 

empregadores, eles não têm condições de falar o que, realmente, acontece no seu trabalho. 

Essa conversa deve ser realizada fora da empresa e de modo que garanta a privacidade desse 

trabalhador.  
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6 Criação de espaços como troca de saberes, experiências, informações, 

análises e leitura crítica do vivido 

Quando se trata de uma problemática das relações produção-trabalho-ambiente-

saúde que antecede a instalação de um processo produtivo, é importante, para identificar 

como vivem e trabalham as comunidades antes desse processo produtivo, os impactos deste 

para o trabalho, o ambiente e a saúde no território, os conflitos socioambientais e as 

estratégias de resistência.  

Da mesma forma, quando a problemática já está instalada no território investigado, 

esses espaços de troca possibilitam identificar consequências do processo produtivo para o 

trabalho, o ambiente e a saúde das comunidades, os conflitos e as resistências. 

Para esses espaços, a atuação do PSF, sobretudo, dos ACS, em articular, convidar 

as comunidades rurais e colocar os problemas de saúde do trabalhador e ambiental é 

fundamental. Possibilita ainda à comunidade colocar o que pensa sobre o processo produtivo 

e/ou empreendimento a ser instalado. Um roteiro norteador sobre as relações trabalho, 

ambiente e saúde também é pertinente. 

 

7 Caracterização com o olhar das comunidades, da universidade, do SUS e 

dos movimentos sociais do contexto de trabalho, ambiente e saúde de comunidades dos 

territórios discutidos/analisados 

A ecologia de saberes entre os sujeitos das comunidades, da universidade, do SUS 

e dos movimentos sociais possibilita uma compreensão ampliada em torno das tessituras entre 

produção-trabalho-ambiente-saúde, o que pode, ainda, constituir-se como fator de 

mobilização à medida que se evidenciam os problemas de saúde do trabalhador e ambiental. 

 

8 Identificação sob a ótica das comunidades, da universidade, do SUS e dos 

movimentos sociais das necessidades de saúde no território discutido/analisado 

A identificação das necessidades de saúde pelo compartilhamento desses três 

atores é bastante potencializada, principalmente, quando se parte da realidade de vida e 

trabalho das comunidades analisadas.  

 

9 Realização de seminários temáticos com universidade, SUS e movimentos 

sociais, sobre questões que envolvam ST e SA 

O momento dos seminários temáticos para discutir assuntos mais teóricos no que 

tange a Saúde do Trabalhador e Ambiental, bem como a atuação da universidade, do SUS e 
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dos movimentos sociais, pode acontecer em qualquer fase dessas ações. Entretanto 

salientamos a importância da metodologia prática-teoria-prática, ou seja, partir primeiro da 

realidade do território, para, depois, problematizar com as teorias e voltar à realidade com um 

novo conhecimento produzido para intervir sobre ela. 

 

10 Construção conjunta, entre universidade, SUS e movimentos sociais, de 

projetos de intervenção na perspectiva de transformar a realidade e melhorar a Saúde 

do Trabalhador e Saúde Ambiental no território analisado 

A construção de propostas de intervenção para a realidade torna-se mais potente 

quando ocorre essa articulação, pois parte da realidade concreta e do compartilhamento de 

saberes. Destacamos como uma ação fundamental, pois permite a transformação do que está 

posto e o entendimento de que a realidade é histórica e processual. 

 

11 Intervenção sobre os problemas de saúde do trabalhador e saúde 

ambiental buscando parcerias intersetoriais para a implementação da proposta 

interventiva 

A implementação das propostas de intervenção deve buscar parcerias 

intersetoriais, já que os problemas de saúde do trabalhador e ambiental extrapolam a 

dimensão da saúde. Nesse sentido, a pactuação de compromissos e de prazos para essa ação é 

importante. 

 

12 Realização de pesquisa-ação sobre problemas de saúde do trabalhador e 

saúde ambiental a partir de um território concreto 

Além de investigar determinado problema, esse tipo de pesquisa propõe ações 

sobre a realidade, com o objetivo de transformá-la e resgatar o respeito ao “senso comum”, 

despindo a universidade da arrogância. Possibilita ao grupo que participa dessa pesquisa a 

tomada de consciência da problemática que está sendo analisada a partir de um território onde 

ocorre a vida e o trabalho, bem como não termina em si mesma, mas continua com a 

implementação e avaliação das ações pelo grupo. 

 

Em síntese, concluímos que a universidade, o SUS e os movimentos sociais são 

atores diretamente implicados com a Saúde do Trabalhador e Ambiental. A articulação entre 

eles, para identificar o contexto das relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde de 

determinado território, as necessidades de saúde do trabalhador e ambiental, construir um 
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plano de ação e intervir sobre a realidade de trabalho, ambiente e saúde na perspectiva de 

melhoria da saúde apresentou-se como um caminho que pode contribuir para o fortalecimento 

da práxis dos campos disciplinares da Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental, de modo 

compartilhado entre diversos atores, saberes e disciplinas e pode ser trilhado pela 

universidade, SUS e movimentos sociais. 
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APÊNDICES  
 
 

Apêndice A -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

Eu estou convidando você a participar como voluntário de uma pesquisa. Não participe se não 
tiver vontade. Leia as informações abaixo e faça qualquer pergunta que quiser, para que tudo 
sobre esta pesquisa fique claro para você. Esta pesquisa será desenvolvida por pesquisadores 
da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
O nome da pesquisa é Incorporando as relações entre produção-trabalho-ambiente-saúde 
na UNIVERSIDADE, no SUS e nos movimentos sociais, a partir de territórios rurais e 
seu objetivo é desenvolver, coletivamente, ações reflexivas que possibilitem incorporar as 
relações produção-trabalho-ambiente-saúde na UNIVERSIDADE, no SUS e  nos movimentos 
sociais, a partir da questão rural do município  Apodi-RN. Para tal, realizaremos oficinas com 
o grupo de pesquisa. Caso aceite o convite, você participará como integrante/participante 
do grupo de pesquisa, nos momentos das oficinas. As oficinas serão a cada 15 dias em local 
apropriado 
a ser definido pelo grupo, no município sede da pesquisa. Serão no máximo 6 encontros que 
terão duração de 8 horas e as datas serão definidas em consenso pelos 
integrantes/participantes do grupo de pesquisa. Estes encontros do grupo serão gravados e, em 
alguns momentos filmados. 
A pesquisa apresenta riscos mínimos como: constrangimento por você ser perguntado sobre 
algo que não gostaria ou que não sabe responder; sentir-se inibido pela presença de outras 
pessoas. Para diminuir estes riscos, faremos o seguinte: seu nome não será identificado em 
nenhum momento da pesquisa; as falas das oficinas ficarão guardadas comigo por cinco anos 
e depois irei descartá-las para que ninguém possa vê-las. Esclarecemos que você poderá 
retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem que isto lhe traga qualquer 
penalidade ou prejuízo, que esse estudo não acarretará nenhum dano a sua saúde e, que será 
resguardado o sigilo das informações referente aos nomes dos participantes do grupo. Você 
não receberá nenhum pagamento por participar desse estudo. 
Ao participar da pesquisa você não terá benefícios imediatos,  mas saiba que você estará 
ajudando a dar  visibilidade aos problemas de saúde do trabalhador e de saúde ambiental 
existentes em territórios rurais, e contribuindo para a possibilidade  do desenvolvimento de 
estratégias que venham a inserir conhecimentos e práticas em torno dessas questões na 
UNIVERSIDADE, no SUS e nos movimentos sociais, contribuindo assim para a melhoria da 
saúde no campo. Informamos que os resultados da pesquisa serão publicados em revistas 
científicas na área de saúde coletiva, ambiente, ciências sociais e educação. 
Você ficará com uma cópia deste termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente a mim no endereço e telefone abaixo informados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
O abaixo assinado, ___________________________________, __ anos RG n° ___________  

Endereço do responsável pela pesquisa: 
Nome: Andrezza Graziella Veríssimo Pontes 
 
Instituição: Faculdade de Medicina/Universidade Federal do Ceará - UFC 
Rua Professor Costa Mendes, 1608. 5º andar. Bairro: Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-140. 
Fortaleza/CE. Tel. (85) 3366-8045 
 
Instituição: Faculdade de Enfermagem/Universidade do Estado do Rio Grande de Norte 
Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro. CEP: 59610-090. Mossoró/RN. 
Telefone: (84) 3315-2152 (84) 9137-3033 

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 Melo, 1127. Bairro: Rodolfo Teófilo. Fortaleza/CE. 
Telefone: (85) 3366-8344 
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O abaixo assinado, _____________________________________________________, 
____anos, RG n°_____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 explicações que responderam 
por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste 
Termo. 
 
Apodi, __/__/____ 
 
Nome do voluntário (a)                                      Data              Assinatura 
   
 
Nome do pesquisador                                         Data              Assinatura 
   
 
Nome da testemunha  
(se o voluntário não souber ler)                          Data              Assinatura 
   
 
Nome do profissional que aplicou o TCLE        Data              Assinatura 
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APÊNDICE B 
 
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GRUPO DA PESQUISA-AÇÃO 
 

ENCONTROS DATA ATIVIDADE/METODOLOGIA 
1º 

FORMAÇÃO DO 
GRUPO DA 

PESQUISA-AÇÃO 

09-08-11 
Terça 

às 
8:30h 

Apresentação dos participantes 
Apresentação da palestra de Raquel Rigotto: Os impactos 
do agronegócio/agrotóxicos à saúde, ao trabalho e ao 
ambiente. 
Apresentação breve do projeto de pesquisa 
Pactuação de compromisso do grupo da pesquisa-ação, 
cronograma, assinatura de TCLE. 
Discussão do programa de atividades. 

2º 
VISITA A ASSÚ 

23-08-11 
Terça 

Objetivo: Conhecer a realidade rural do Assú 
Pontos a serem observados e registrados em diário de 
campo pelos participantes do grupo da pesquisa-ação: a 
percepção sobre a realidade rural de Assú; a questão da 
saúde, do trabalho e do ambiente. 

3º 
VISITA A 

COMUNIDADES 
RURAIS DE APODI 

06-09-11 
Terça  

Manhã: visita a comunidades, observando e registrando 
em diário de campo os seguintes pontos: 
-como é a vida dessas comunidades; 
-que trabalhos existem nessas comunidades, como são e 
qual a relação desses trabalhos com a saúde e com o 
ambiente; 
-como se encontra a situação ambiental; 
- qual a situação de saúde: quais os problemas de saúde, 
os serviços de saúde existentes, o que vem sendo feito por 
estes em relação à Saúde do Trabalhador e à Saúde 
Ambiental. 
Tarde: Apresentação dos mapas construídos por 
comunidades rurais de Apodi e discussão dos mesmos a 
partir dos pontos supracitados. 

4º 
SISTEMATIZAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES 

20-09-11 
Terça 

Socialização das informações, análises e reflexões dos 
participantes do grupo da pesquisa-ação, identificando as 
necessidades de saúde e, a partir destas, as necessidades 
de conhecimento. 
Releitura dos mapas construídos pelas comunidades de 
Apodi. 

5º DISCUSSÃO 
TEÓRICA SOBRE 

SAÚDE DO 
TRABALHADOR E 

SAÚDE 
AMBIENTAL 

04-10-11 
Terça  

Seminários: 
- A política de Saúde do Trabalhador 
- A política de Saúde Ambiental 
- A atuação da UNIVERSIDADE na Saúde do 
Trabalhador e na Saúde Ambiental 
- A atuação dos movimentos sociais na Saúde do 
Trabalhador e na Saúde Ambiental 
Discussão e (re)leitura das necessidades de saúde e de 
conhecimento levantadas pelo grupo da pesquisa-ação. 

6º CONSTRUÇÃO E 
PACTUAÇÃO DO 
PLANO DE AÇÃO 

DA PESQUISA 

18-10-11 
Terça 

- Construção coletiva e pactuação de ações que 
possibilitem incorporar a Saúde do Trabalhador e a Saúde 
Ambiental na UNIVERSIDADE, no SUS e nos 
movimentos sociais. 
- Avaliação desse processo da pesquisa-ação. 
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APÊNDICE C 
 
 

ROTEIRO DE VISITA À IPANGUAÇU 
 

Objetivo: conhecer a realidade camponesa de um território rural com presença do 
agronegócio e trocar experiência com professores/pesquisadores, moradores e agricultores 
desse local. 

 
Programação 

Manhã  
Visita pelo território rural de Ipanguaçu para conhecê-lo, em especial como vive a população 
rural, como é o trabalho local, como está o ambiente e a saúde depois do agronegócio. 
Sugestão de locais a serem visitados: Empresa do agronegócio e Diba (Distrito de irrigação do 
Baixo Açu); visita as comunidades Cuó e Baldum em Ipanguaçu e a comunidade São Jose no 
Alto do Rodrigues. 
Tarde 
Encontro do grupo da pesquisa com moradores e agricultores do Vale do Açu e professores do 
IFRN Ipanguaçu que tenham interesse em está discutindo essa realidade rural nos aspectos 
socioeconômicos, de ambiente, trabalho e saúde. Apresentação do mapa social construído por 
agricultores de Assu e discussão e socialização da percepção do grupo da pesquisa. 

 
Questões a serem observadas pelo grupo da pesquisa 

 
Durante toda atividade, o grupo de pesquisa deverá nortear sua observação e anotação em 
diário de campo, atentando e refletindo sobre os seguintes pontos: 
 
1- Que aspectos chamam atenção em relação à  vida da comunidade? (cultura, saúde, 
educação, ambiente, trabalho) 
2- Em que trabalham as pessoas que vivem na comunidade? (principal trabalho da 
comunidade, como é esse trabalho, as pessoas que estão nesse trabalho) 
3- Como são as condições de vida? (moradias, espaços públicos, alternativas de lazer, de 
transporte, alimentação, acesso a serviços de saúde, saneamento ambiental, segurança e a 
qualidade dos alimentos e da água) 
4-  Como se encontra o ambiente desse lugar? (água, solo, ar, localização das áreas 
residenciais, agrícolas, industriais e comerciais, e dos depósitos de resíduos; formas de 
deslocamento e vias de transporte). 
5- Como o grupo percebe a relação trabalho e saúde nesse território? (Riscos, 
problemas/agravos a saúde decorrentes do trabalho) 
6- Como o grupo percebe a relação trabalho e ambiente nesse território? (Riscos, 
problemas/agravos a saúde relacionados ao ambiente) 
7- Que serviços de saúde existem no território? (Formas do SUS intervir nesses problemas 
relacionados ao trabalho, ao ambiente e à saúde) 
8- Quais os conflitos em curso no território? (As disputas pelo uso e ocupação da terra e do 
solo urbano, o acesso aos recursos naturais, a contaminação e a qualidade ambiental, as 
relações políticas e sociais etc.) 
9- Qual o papel da UNIVERSIDADE, do SUS e dos movimentos sociais no enfrentamento a 
esses problemas? 
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APÊNDICE D 
 
 

ROTEIRO DE ENCONTRO COM COMUNIDADES DE APODI 
 

Objetivos:  
1- Caracterizar a realidade de trabalho,  ambiente e saúde de comunidades rurais de Apodi-
RN (Cruzeiro; Letícia; Algodão; Imóvel Algodão; Ipueira; São Francisco; Quixabeirinha; 
João Pedro; Baixa Verde II; Baixa Verde IV; P. A Agrovila Palmares; Campinas; P. A Vila 
Nova; P. A Soledade; P. A Aurora da Serra; P. A Moacir Lucena; P. A Lage do Meio; P. A 
Frei Damião; P. A São Manoel; P. A Milagres). 
2- Identificar necessidades de saúde e de conhecimento criadas neste contexto. 

Programação 
Manhã  
Encontro com moradores das comunidades acima citadas para discutir a realidade de trabalho, 
ambiente e saúde. 
Tarde 
Visita a algumas comunidades rurais. As sugestões foram: Milagres, Agrovila Palmares e Vila 
Nova. 

 
Questões a serem observadas pelo grupo da pesquisa 

 
Durante toda atividade, o grupo de pesquisa deverá nortear sua observação e anotação em 
diário de campo, atentando e refletindo sobre os seguintes pontos: 
 
1- Que aspectos chamam atenção em relação à  vida da comunidade? (trabalho, ambiente, 
saúde, cultura, educação etc) 
2- Em que trabalham as pessoas que vivem na comunidade? (principal trabalho da 
comunidade, como é esse trabalho, as pessoas que estão nesse trabalho) 
3- Como são as condições de vida? (moradias, espaços públicos, alternativas de lazer, de 
transporte, alimentação, acesso a serviços de saúde, saneamento ambiental, segurança e a 
qualidade dos alimentos e da água) 
4-  Como se encontra o ambiente desse lugar? (água, solo, ar, localização das áreas 
residenciais, agrícolas, industriais e comerciais, e dos depósitos de resíduos; formas de 
deslocamento e vias de transporte). 
5- Como o grupo percebe a relação trabalho e saúde nesse território? (Riscos, 
problemas/agravos a saúde decorrentes do trabalho) 
6- Como o grupo percebe a relação trabalho e ambiente nesse território? (Riscos, 
problemas/agravos a saúde relacionados ao ambiente) 
7- Que serviços de saúde existem no território? (Formas do SUS intervir nesses problemas 
relacionados ao trabalho, ao ambiente e à saúde) 
8- Quais os conflitos em curso no território? (As disputas pelo uso e ocupação da terra e do 
solo urbano, o acesso aos recursos naturais, a contaminação e a qualidade ambiental, as 
relações políticas e sociais etc.) 
9- Que necessidades de saúde o grupo identifica nesse território? 
10- Qual o papel da UNIVERSIDADE, do SUS e dos movimentos sociais no enfrentamento a 
esses problemas? 
11- Que conhecimentos são necessários para intervir nessa realidade? 
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APÊNDICE E 
 
 

AVALIAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA 
 

 
 
Como vocês avaliam o andamento dessa pesquisa?  
 
Como foi participar da pesquisa? 
                               
Que conhecimentos foram construídos? Foi possível aprender alguma coisa com a pesquisa, o 
que?  
 
Hoje, Como vocês vêem a questão da Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental? 
 
Qual a importância da ST e SA para a UNIVERSIDADE, o SUS e os movimentos sociais?   
 
Como vocês vêem a atuação das universidades, do SUS e dos movimentos sociais diante da 
Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental? 
 
Como vocês vêem a possibilidade da UNIVERSIDADE, SUS e movimentos sociais 
trabalharem juntos para atuar sobre os problemas de saúde do trabalhador e ambiental? Quais 
as potencialidades e os desafios dessa articulação? 
 
Como a ST e a SA podem ser inseridas e/ou fortalecidas nas universidades, no SUS e nos 
movimentos sociais? 
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