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13. AS INTER-RELAÇÕES 
SAÚDE-TRABALHO-AMBIENTE: 

CONFLITOS E DESAFIOS 

Raquel Maria Rigotto1

INTRODUÇÃO

Os povos do campo guardam sementes e luzes de futuro para a humanidade. 
Como a saúde está relacionada com o trabalho e com o ambiente? Como essas 
relações se situam no modelo de desenvolvimento que está em curso no Brasil? 
E que questões essa reflexão levanta para o trabalho da docência e da pesquisa 
para a formação dos profissionais de saúde?

O capítulo está sistematizado em quatro eixos, que nos ajudarão na reflexão 
a que nos propomos: i) desafios para a humanidade no contexto da crise civili-
zatória e planetária; ii) desafios para os países do Sul Global, no sentido do colo-
nialismo, do capitalismo, da divisão internacional do trabalho e da natureza; iii) 
desafios para o SUS neste momento de avanço dos empreendimentos agrícolas 
e minerais sobre os territórios de vida dos povos e comunidades tradicionais; 
iv) desafios para a formação dos profissionais de saúde: ciência moderna, uni-
versidade e saúde coletiva.

1 Doutora em Sociologia. Professora titular do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará. Conselheira Titular do Conselho Nacional de Saúde. Participa do GT Saúde e 
Ambiente da Associação Brasileira de Sáude Coletiva (Abrasco). De 2015-2018, fez parte do Conselho Delibera-
tivo da Abrasco. Membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental.
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DESAFIOS PARA A HUMANIDADE NO CONTEXTO  
DA CRISE CIVILIZATÓRIA E PLANETÁRIA

O campo da saúde coletiva, genuinamente latino-americano, tem em suas 
bases o conceito de processo saúde-doença, “determinado pelo modo como o 
homem se apropria da natureza em dado momento, apropriação esta que se rea-
liza por meio do processo de trabalho, baseado em determinado grau de desen-
volvimento das forças produtivas e relações sociais de produção” (LAURELL, 
1982, p. 23). A relação sociedade-natureza está colocada com centralidade na 
determinação do processo saúde-doença e se reconhece que essa apropriação 
que fazemos da natureza acontece através do processo de trabalho. O trabalho 
também tem uma enorme importância, entendido como uma categoria a qual 
envolve essa relação de transformação que os seres humanos exercem sobre a 
natureza, baseada num certo grau de desenvolvimento das forças produtivas. O 
que é intensamente atual, tendo em vista a importância das inovações tecnoló-
gicas no desenho dessa relação sociedade-natureza, dos processos produtivos e 
das relações sociais de produção.

E buscando compreender essa relação sociedade-natureza podemos pensar 
na crise civilizatória e planetária que vivemos nos dias atuais. Mészáros (2006) 
vai chamar a atenção para o encontro de crises: ambiental, energética, alimen-
tar, do Estado, da política, da economia, em magnitudes até então desconhecidas 
na história humana. Bem como o reconhecimento de que seus fatores determi-
nantes estão cada vez mais complexamente articulados, o que tem nos levado 
a enunciar e reconhecer que estamos diante de uma crise civilizatória. É difícil 
falar de saúde sem pensar na economia. É difícil falar de trabalho sem pensar na 
natureza. Está tudo muito imbricado.

Neste cenário de profundas desigualdades, o futuro nos acena com a pos-
sibilidade da barbárie, na compreensão de Isabelle Stengers (2015). Relatório 
publicado com base em dados do Banco de Créditos da Suíça aponta que as 85 
pessoas mais ricas do mundo são donas do equivalente ao que a metade da popu-
lação mais pobre do planeta possui. Entre março de 2013 e março de 2014, essas 
85 pessoas aumentaram suas riquezas em 668 milhões de dólares diariamente. 
Segundo Lander (2016), a expectativa de vida ao nascer nos países “desenvolvi-
dos”, em 2011, era de 78 anos, enquanto na África subsaariana era de 55 anos. A 
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mortalidade infantil (menores de 5 anos) nos países “desenvolvidos” era de oito 
para cada mil nascidos vivos; na África subsaariana, 121, ou seja, 15 vezes superior. 
Em 2005, o número de pessoas submetidas a trabalho forçado em todo o mundo, 
incluindo as formas contemporâneas de escravidão, chegava a 12,3 milhões – um 
total de 1,32 milhão corresponde à América Latina. Nos Estados Unidos, a renda 
familiar média de 90% da população se manteve constante durante os últimos 
40 anos. Todo o aumento da riqueza nacional, desde 1970, tem ficado nas mãos 
dos 10% mais ricos da população. Em 2009, nos EUA, a riqueza média dos lares 
“brancos” era 20 vezes superior à dos lares “negros” e 18 vezes superior à dos 
lares “hispânicos” (LANDER, 2016).

Em termos da crise ecossistêmica global, os cientistas desse campo desen-
volveram nove indicadores para monitorar a crise planetária, com elementos 
essenciais para manter a estabilidade do ecossistema global. Desses nove indi-
cadores, em 2014, três deles já haviam sido ultrapassados. 1) Clima: a concen-
tração atmosférica de CO2 não deveria ter ultrapassado 350 partes por milhão 
e beira os 400 ppm na média anual (em 9 de maio de 2013, os instrumentos do 
observatório de Mauna Loa registraram, pela primeira vez desde que as medidas 
se iniciaram, uma média diária de concentração de dióxido de carbono (CO2) 
acima de 400 partes por milhão não há registro na história de convivência da 
Vida com esse nível de contaminação). 2) Ciclo do Nitrogênio: a remoção da 
atmosfera não deveria ter ultrapassado 35 milhões de toneladas e já chega a 
121 milhões. 3) Taxa de extinção de espécies: pelo menos 10 vezes maior do 
que a suportada pelo ecossistema global e de 100 a 1000 vezes maior do que 
a do período pré-industrial (COSTA, 2014, p.1). Há, inclusive, estudiosos 
em climatologia que afirmam que a maior ameaça à vida humana no planeta 
virá pela segurança alimentar, tendo em vista a extinção de espécies que são 
a base da cadeia alimentar humana. E boa parte dessas espécies em extinção 
são marítimas.

Pelo menos outros dois limites se encontram muito próximos de serem 
ultrapassados: fósforo, cuja quantidade fluindo para os mares já é cerca de 80% 
do valor “permitido”; e o nível de acidez dos oceanos do planeta, o que tem a 
ver com o modelo agrícola desenvolvido, baseado em fertilizantes químicos 
(fósforo, nitrogênio e potássio), o qual afeta os seres dos oceanos que possuem 
exoesqueleto.
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A situação de outros dois indicadores está longe de ser confortável: 1) 
Água: avalia-se que dois terços da água doce globalmente disponível já esteja 
comprometida com atividades humanas, principalmente, com agropecuária 
e processos industriais e de geração de energia, além do uso doméstico, visto 
que o consumo de água doce no nosso modelo de desenvolvimento é muito 
intensivo. Nós nos encontramos à beira de uma crise hídrica. O Nordeste está 
em colapso hídrico. No Ceará, o maior açude, o Castanhão, está com 3% de 
seu volume, o que é considerado um volume morto. Há seis anos a população 
cearense está em regime de estiagem prolongada. 2) Ozônio: a concentração 
de ozônio na atmosfera se encontra bastante alterada. Não pode cair em mais 
do que 2,4% e já ultrapassamos os três quartos na proporção de ocupação das 
terras continentais (COSTA, 2014, p. 4).

Tais expressões da crise planetária estão relacionadas essencialmente com 
os processos industriais, a combustão de combustíveis fósseis e queimadas, a 
decomposição de fertilizantes e outros agroquímicos nitrogenados, além das 
atividades agropecuárias. Associam-se também aos processos de urbanização. 
Há um século, duas em cada dez pessoas habitavam em zonas urbanas; em 2010, 
esta proporção já ultrapassa os 50%. A massiva maioria dos cientistas do clima 
reconhece a origem antropogênica desses fenômenos, e alguns deles vêm inclu-
sive propondo que, se a humanidade “(ou mais precisamente o capital) tem pres-
sionado o ecossistema global com uma força de escala geológica”, então que se 
caracterize o presente como Antropoceno, pondo fim ao Holoceno que, com seus 
10.000 anos de estabilidade climática, permitiu o florescimento da humanidade 
no Planeta (COSTA, 2014, p. 4).

Cumpre ressaltar que “a humanidade” não participa de forma homogênea 
neste processo: as responsabilidades são desiguais em sua geração, e os agentes 
político-econômicos respondem pela grande maioria delas: “somente 4 companhias 
– Chevron, Shell, Exxon e BP são responsáveis por uma em cada 30 moléculas 
de CO2 na atmosfera” (COSTA, 2014, p. 10). Estes agentes encetaram um modo 
de produção e consumo em que, se a humanidade fosse composta por habitantes 
médios da Indonésia, por exemplo, demandaria dois terços da biocapacidade da 
Terra, enquanto seriam necessários quatro planetas para se sustentar 7 bilhões de 
estadunidenses médios (WWF, 2012). Mais que isso, a resposta enunciada por 
estes agentes capitalistas globais e seus economistas repete sua lógica e se volta 
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para fazer destes supostos “efeitos colaterais” mais uma nova fonte de lucro, como 
têm demonstrado as propostas e acordos mundiais em torno da presunçosamente 
nomeada “economia verde”.

Por outro lado, também é desigual a distribuição social dos impactos 
deste modelo de relação sociedade-natureza. Por exemplo, os eventos climáti-
cos extremos – furacões, estiagens longas, tempestades, enchentes caudalosas, 
ressacas, geadas, vendavais e problemas como erosão do solo, desertificação e 
desmatamento – afetam principalmente as populações mais pobres dos países 
em desenvolvimento, configurando o que movimentos sociais denominaram 
“injustiça climática”. No período 2000-2012, mais de 200 milhões de pessoas, 
sobretudo dos países em desenvolvimento, foram atingidas por catástrofes 
naturais, em especial inundações e secas. No Brasil, a região Nordeste sofrerá 
as maiores consequências, com aumentos de temperatura entre 2ºC e 4ºC, redu-
ção de precipitações e um clima entre 15 e 20% mais seco, segundo o Relatório 
do Clima do Inpe, levando ao deslocamento de cerca de 250.00 nordestinos 
(as)2. Este cenário desolador é o resultado do “desenvolvimento”, significação 
imaginária social que há seis séculos insiste que o crescimento ilimitado da 
produção e das forças produtivas é o objetivo central da sociedade humana 
(CASTORIADIS, 1976; RIGOTTO, 2004). Este cenário desolador é, em si, o 
desenvolvimento para aqueles e aquelas que não são os detentores do capital 
e seus aliados. O modo de produção capitalista alimenta-se da exploração do 
trabalho humano e da expropriação da natureza para atender à sua necessi-
dade incessante de crescimento e acumulação. Mais que isto, o atual sistema 
capitalista não pode regular, muito menos superar, as crises que deflagrou. Ele 
não pode resolver a crise ecológica porque fazê-lo implica colocar limites ao 
processo de acumulação – uma opção inaceitável para um sistema baseado na 
regra “cresça ou morra” (LOWY, 2005, p. 86).

Longe da realização de seus discursos de bem-estar para a humanidade, 
presenciamos a crise de proporções globais “da própria civilização do capital, 
de sua lógica econômica, de seu modelo de desenvolvimento, de seu modo de 
vida e de seus valores” (MELO e MARQUES, 2014, p. 66). Uma crise que atinge 
também a dimensão ético-cultural, a qual toca o cerne do sentido humano do 
mundo que construímos na modernidade e que nos trouxe às portas da barbárie.

2 Estes dados estão disponíveis em: https://www.socioambiental.org.

https://www.socioambiental.org
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COLONIALISMO, CAPITALISMO E A DIVISÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO E DA NATUREZA

É preciso pensar nos desafios deste contexto para os países do Sul Global, 
tendo em vista nossa situação diferenciada dentro do planeta. As grandes cor-
porações econômicas e suas organizações, como a OCDE, regem, hoje, uma 
divisão internacional não só do trabalho, mas também da natureza (CORONIL, 
2005). Para nós, do Sul Global, abaixo do Equador, incluindo partes da Ásia, 
além da América Latina e África, o que está sendo destinado enquanto possibi-
lidade de inserção na economia global é a produção de commodities agrícolas e 
minerais. Toda aquela ideia de desenvolvimento nacional via industrialização, 
que cultivamos em alguns períodos de desenvolvimento do Brasil no século 
XX, ainda no final deste se volta para esta encomenda feita, colocando no mer-
cado global soja, cana, milho, carne de boi, carne de frango, celulose, frutas, 
camarão e minérios. Essa é a parte que nos foi autorizada para participar do 
comércio mundial. Isso é também uma divisão internacional da natureza, por-
que isso tudo é plantado, os minérios extraídos do subsolo, a biodiversidade, 
a fecundidade dos nossos solos etc, tudo está intrinsecamente relacionado. 
Então há uma dimensão de injustiça global daquilo que tem sido imposto ao 
Sul Global enquanto divisão internacional do trabalho. O modelo de desen-
volvimento dos países da América Latina nas últimas décadas é a mesma car-
tilha, das commodities agrícolas e das commodities minerais.

O modelo neoextrativista de desenvolvimento tem as seguintes caracte-
rísticas: especialização na produção de commodities minerais e agrícolas – 
agronegócio e mineração; expansão das fronteiras geopolíticas destes empre-
endimentos para territórios apresentados como “vazios”, “improdutivos” ou 
“atrasados”, a despeito de sua diversidade étnica, biológica e de modos de vida; 
grande porte dos projetos/investimento de capitais – atividades capital-inten-
sivas e não trabalho-intensivas; atores são as grandes corporações transnacio-
nais (concentração econômica); expansão da exploração de recursos energé-
ticos – petróleo, gás + xisto, lítio, nióbio (GUDYNAS, 2012; SVAMPA, 2011).

Esses empreendimentos agrícolas e minerais se expandem, normalmente, 
sobre espaços considerados improdutivos ou como vazios geográficos, mas que, 
na verdade, são os espaços de vida de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, 
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de faxinalenses, de geraizeiros, de fundos de pasto, que tiram dali sua vida, 
têm sua cultura estruturada a partir daquele ecossistema. Assim, estão per-
dendo suas terras, suas origens e suas raízes. O Estado tem um papel muito 
importante na viabilização deste modelo de desenvolvimento, pois vai oferecer 
infraestrutura em termos de estradas, rodovias, hidrovias, portos, aeropor-
tos, energia elétrica etc. Por exemplo, o caso de Belosan, no Xingú, em que 
havia denúncias há tantos anos de que Hidrelétrica de Belo Monte se voltava 
a fornecer energia para exploração de ouro naquela região. E agora isso está 
muito claro, pois está em licenciamento ambiental uma mineradora de ouro 
canadense. E é por isso que a categoria de conflitos ambientais tem ganhado 
uma importância tão grande na América Latina como um todo. Entendemos 
por conflitos socioambientais aqueles ligados ao acesso, à conservação e ao 
controle dos recursos naturais, que supõem, por parte dos atores confronta-
dos, interesses e valores divergentes, em um contexto de assimetria de poder. 
As linguagens de valoração divergentes em relação aos recursos naturais se 
referem ao território (compartilhado ou a intervir) e, de maneira mais geral, 
ao meio ambiente, em relação à necessidade de sua preservação ou proteção. 
Enfim, tais conflitos expressam diferentes concepções sobre a natureza e, em 
última instância, manifestam uma disputa sobre o que se entende por “desen-
volvimento”. Em razão disso, a análise dos conflitos socioambientais é uma 
janela privilegiada para abarcar duas questões tão imbricadas, tão complexas 
e tão intimamente associadas, como são na atualidade o desenvolvimento e o 
meio ambiente (SVAMPA, 2016, p. 143).

É notória, por exemplo, a expansão do agronegócio e da mineração no 
Nordeste, com o discurso de que é o desenvolvimento que está chegando, de 
forma a compensar as desigualdades regionais. É um desenvolvimento que 
se anuncia, legitimado pelo discurso de geração de emprego e da geração de 
impostos. Na maioria das vezes, isso não se constitui como um quadro efetivo, 
e os conflitos se acirram enormemente, quando comunidades e povos tradi-
cionais disputam suas terras, seu território, seu modo de vida, o ecossistema 
que dá a base à sua vida com o agronegócio, as mineradoras e com o próprio 
Estado. Os movimentos sociais nos Estados Unidos, especialmente os negros, 
criaram o conceito de “injustiça ambiental”. Academicamente, pode-se falar 
também em desigualdade ambiental (CBPDA, 2012).
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O ponto central é que se começou a perceber que os bairros negros tinham 
condições ambientais muito mais degradadas do que os bairros de brancos. A 
partir de contatos com igrejas e destas com universidades, foram feitos estudos 
que, através de superposição de vários indicadores em mapeamento como de lixo 
e de poluição do ar, entre outros, comprovaram a situação. Em bairros negros, a 
diferença foi alarmante. Criou-se o conceito de racismo ambiental. Entretanto, 
houve a avaliação de que em bairros de latino-americanos e mexicanos também 
era assim. Percebeu-se, então, um recorte de classe, de raça, de gênero, de gera-
ção. Isso tudo está incorporado no conceito de injustiça ambiental.

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 
desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos 
raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às 
populações marginalizadas e vulneráveis (RBJA, 2001).

Esse conceito denuncia o acesso desigual aos bens comuns e recursos natu-
rais, a distribuição desigual dos benefícios do desenvolvimento, a destinação da 
maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento aos trabalhadores de baixa 
renda, grupos sociais discriminados, povos étnicos tradicionais, populações mar-
ginalizadas nas periferias das grandes cidades e a exclusão da participação nos 
processos de tomada de decisão e de elaboração, desenvolvimento e implantação 
de políticas públicas (ACSELRAD, HERCULANO e PÁDUA, 2004).

Temos o exemplo da Comunidade do Cumbe3, que fica no município de 
Aracati, no Ceará. Essa comunidade está se reconhecendo atualmente como 
quilombo. Eles viviam ali muito bem, entre dunas, o rio Jaguaribe e o mar. As 
atividades de pesca, os homens no mar e as mulheres na mariscagem, camarões 
fresquíssimos e maravilhosos. Até que chegou ali um empreendimento de cultivo 
de camarão em cativeiro, a carcinicultura, e modificou completamente a comu-
nidade. É claro que isso influencia no processo saúde-doença, na felicidade, nos 
direitos territoriais. Jamais alguém perguntou a essa comunidade se queria essa 
destruição. Uma profunda relação com o território que um povo tradicional tem 
e que é violentamente interrompida por um projeto que sai do gabinete do gover-
nador em conchavo com alguns agentes econômicos, excluindo esses povos da 
participação e da tomada de decisão.

3 Cumbe significa quilombo.
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DESAFIOS AO SUS NO MOMENTO DE “DESENVOLVI-
MENTO” OU AVANÇO DOS EMPREENDIMENTOS AGRÍ-
COLAS E MINERAIS SOBRE OS TERRITÓRIOS DE VIDA

A partir deste quadro de crise civilizatória e planetária, do processo de 
colonização do Sul Global e de extração de nossas riquezas e das nossas culturas, 
como podemos situar o SUS? Podemos pensar, num plano territorial, que um 
processo produtivo que chega num território, como o da carcinicultura relatado 
anteriormente, vai demandar insumos, como água, terra, minerais, biodiversidade, 
energia. E também vai incorporar formas de ciência e tecnologia, assim como 
pode estar associado a algumas cadeias produtivas, e esse processo produtivo vai 
gerar um conjunto de problemas de saúde dos trabalhadores. 

Da mesma forma, a questão dos agrotóxicos no agronegócio, que se dá na 
questão dos acidentes e esforços repetitivos na pressão por produtividade nos 
frigoríficos, por exemplo. Ou na questão da silicose, dos acidentes de trabalho 
nas explosões no trabalho da mineração.

Figura 1– Desafios para o SUS

Fonte: elaborado pela autora (2017).

Esses processos produtivos também geram problemas para fora dos seus 
muros, pois levam a processos de distribuição e comercialização que vão exigir 
estradas, caminhões, petróleo, trabalhadores do transporte, espaço onde a estrada 
circula que pode passar por uma reserva, por uma terra indígena. E vão também 
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induzir consumo que podem trazer impactos para a saúde, como são os produtos 
da indústria agroalimentar, ricos em aditivos, em corantes, contaminados com 
resíduos de agrotóxicos e produzidos a partir de sementes transgênicas. Além 
disso, vão gerar também emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sóli-
dos e novas demandas urbanas. Temos o exemplo de um município da região 
metropolitana de Fortaleza-CE, que teve sua população triplicada a partir da 
instalação de indústrias calçadistas. Essas indústrias migraram do sul do país 
para o norte e nordeste, devido à mão de obra barata, o que denuncia um alto 
nível de exploração da força de trabalho na região. Segundo dados do IPEA, a 
força de trabalho no Ceará é cerca de 40% mais barata do que na região sul. Esse 
inchamento das cidades cria demandas de políticas públicas de saneamento, de 
urbanização, de assistência à saúde, de educação, de segurança pública, de polí-
ticas para a juventude etc. O problema é que essas demandas geralmente não são 
atendidas, porque indústrias, quando chegam, têm isenções fiscais concedidas 
pelas prefeituras, o que resulta em recursos pequenos para resolver questões oca-
sionadas pela própria instalação de indústrias nas cidades.

Nesse sentido, questiona-se de que maneira o SUS tem podido responder a 
esse macrocontexto que interfere de forma tão decisiva sobre a saúde da popu-
lação, para garantir o direito à saúde. Está na Constituição Federal de 1988 (Art. 
196): “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação”. Podemos dizer que temos um modelo de desenvolvimento 
nacional que é adoecedor, porque é uma política social e econômica que não 
reduz riscos, pelo contrário, amplia riscos à saúde.

Os desafios que o SUS sempre teve, como o da intersetorialidade e da inte-
gralidade, ganham potência a partir deste momento que vivemos, com dificulda-
des cada vez maiores, após o golpe de 2016. Mas estas questões estão colocadas. 
Quando pensamos na intersetorialidade, como faremos para que a saúde seja 
uma dimensão transversal das políticas de desenvolvimento? Porque é lá que a 
preocupação com a saúde precisa estar. Se vamos ter um modelo de desenvolvi-
mento que vai estimular o extrativismo, já é sabido que não favorecerá a saúde 
dos trabalhadores. Então, essa questão sobre a saúde precisa estar lá na concep-
ção das políticas públicas.
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Em função disso, o grupo de pesquisa Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
(TRAMAS), da Universidade Federal do Ceará, em celebração aos seus vinte 
anos de atividades, fez um esforço de sistematizar as pesquisas realizadas atra-
vés de uma matriz analítica, para compreender melhor a relação entre grandes 
empreendimentos, conflitos ambientais e saúde. Foram revisitados estudos rea-
lizados sobre a indústria calçadista no Ceará, sobre a carcinicultura, o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém, construído em meados dos anos 1990, a mine-
ração de urânio, e sobre os agrotóxicos/agronegócio. Embora os processos pro-
dutivos sejam diferentes, há um padrão ou uma semelhança a respeito do pro-
cesso saúde-doença. A matriz trabalha com três conceitos: des-territorialização, 
vulnerabilização e processo saúde-doença. E quatro categorias analíticas: disputa 
simbólica; comprometimento do acesso aos bens naturais; indução de proces-
sos de migração compulsória; e imposição de riscos relacionados ao processo 
de produção-trabalho.

Ressaltamos a importância do conceito de vulnerabilização, que vem sendo 
elaborado por autores como Marcelo Firpo Porto (ENSP-FIOCRUZ) e Henri 
Acselrad, (IPPUR/UFRJ), em distinção à “vulnerabilidade”, conceito utilizado 
na epidemiologia, para remeter a características de alguns indivíduos ou de 
grupos sociais relacionadas a sexo, idade, renda, escolaridade, que os torna-
riam mais vulneráveis ao adoecimento. Nesse contexto dos conflitos ambien-
tais, percebe-se que não se pode deixar a cargo dos indivíduos ou das pessoas 
a culpa ou a responsabilidade por esse adoecimento, porque, na verdade, elas 
não são vulneráveis em si, elas são vulnerabilizadas, elas sofrem processos de 
vulnerabilização relacionados à destituição de direitos e à desigualdade na 
proteção do Estado.

Para captar-se a dimensão societal da vulnerabilização, a pretensão de men-
surar estoques de indivíduos considerados em situação de vulnerabilidade social 
deveria ser acompanhada de um esforço de contextualização e ser associada à 
caracterização dos processos de vulnerabilização, para os fins de sua posterior 
superação/interrupção. Identificar os mecanismos de destituição que tornam os 
sujeitos vulneráveis para determinar e interromper os processos decisórios que 
impõem riscos aos mais desprotegidos. Sublinha-se algo que lhes é devido com 
um direito – déficit de responsabilidade do Estado – versus algo que lhes falta – 
déficit de capacidade de defesa dos sujeitos (ACSELRAD, 2013).
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Foram construídos quatro quadros relacionados a cada uma das categorias 
analíticas anteriormente citadas. Tendo em vista os limites deste texto, para melhor 
compreensão destes quadros sugerimos a consulta ao capítulo “Desvelando as 
Tramas entre Saúde, Trabalho e Ambiente nos conflitos ambientais: aportes episte-
mológicos, teóricos e metodológicos”, no livro Tramas para a Justiça Ambiental 
– diálogo de saberes e práxis emancipatórias4. 

Quadro 1 – Grandes empreendimentos e saúde: a disputa simbólica

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o 
processo saúde-doença

Desqualificação do modo 
de vida local como “atraso”
Imposição do discurso do 
desenvolvimento
Estratégias empresariais 
e estatais de dominação 
simbólica e gestão da 
conflitualidade
Des-informação: 
ocultamento, informações 
perversas, etc
Limitação da participação 
na tomada de decisões

Captura de subjetividades, espe-
cialmente entre a juventude (//
construção de novos sujeitos)
Criação do dissenso (// afirma-
ção da contra-hegemonia)
Ameaça da paz nas comunida-
des e famílias
Fragilização (//fortaleci-
mento) da organização 
social comunitária
Insegurança quanto ao futuro
Ameaça à cultura e ao modo de 
vida tradicional

Sofrimento psicossocial
Sofrimento psíquico: 
ansiedade, depressão, 
pânico, suicídio
Doenças 
cardiocirculatórias
Violência
Criminalização

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

Quadro 2 – Grandes empreendimentos e saúde: o comprometimento do acesso aos bens naturais

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o  
processo saúde-doença

Perda da terra/território
Destruição/ desapareci-
mento de comunidades
Perda de acesso à água e 
outros bens naturais
Degradação da 
biodiversidade

Inviabilização do modo 
de vida tradicional
Ameaça à 
soberania alimentar
Comprometimento 
da segurança 
alimentar e hídrica

Repercussões sobre o estado de 
saúde como um todo
Distúrbios nutricionais – desnu-
trição, subnutrição e obesidade
Aumento da mortalidade infantil
Maior vulnerabilidade a doenças

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

4 O livro está disponível para download gratuito em: http://www.tramas.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Tra-
mas-para-a-Justi%C3%A7a-Ambiental-E-BOOK.pdf.

http://www.tramas.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Tramas-para-a-Justi%C3%A7a-Ambiental-E-BOOK.pdf
http://www.tramas.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Tramas-para-a-Justi%C3%A7a-Ambiental-E-BOOK.pdf
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Quadro 3 – Grandes empreendimentos e saúde: indução de processos de migração compulsória

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o 
processo saúde-doença

Desapropriação da terra e 
expulsão das famílias
Inviabilização da perma-
nência na terra/moradia
Atração da migração 
de trabalhadores pela 
oferta de emprego

Migração compulsória 
com perda da moradia ou 
reassentamentos precários
Exposição a novas 
formas de sociabilidade/
relações comunitárias
Ameaça às formas 
tradicionais de 
produção/ trabalho
Proletarização pelo 
emprego precarizado

Exposição a 
diferentes formas de:
Violência
Exploração sexual
Gravidez indesejada e 
de adolescentes
Doenças sexualmente 
transmissíveis
Difusão do comércio e 
uso de drogas
Desagregação da família
Sofrimento psíquico
Doenças mentais – 
depressão e suicídio

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

Quadro 4 – Grandes empreendimentos e saúde: processos produtivos e processos de trabalho

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o 
processo saúde-doença

Implantação de novos 
processos produtivos: 
instalações e infraestruturas 
(estradas, portos, dutos, 
adutoras, redes de energia 
elétrica etc)
Introdução de novos 
processos de trabalho

Introdução de riscos 
tecnológicos nos 
ambientes de vida e 
trabalho, de natureza 
Física, Química, 
Biológica, Mecânica e
Psicossocial

Desastres
Acidentes de trabalho
Acidentes de trânsito
Intoxicações agudas
Efeitos e agravos crônicos
Sofrimento psíquico e 
transtorno mental

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

Uma dimensão essencial no campo dos desafios do SUS e da saúde tem 
a ver com a questão alimentar e nutricional, e a contaminação dos alimentos 
por agrotóxicos.
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Figura 2 – Distribuição das amostras analisadas segundo a presença 
ou ausência de resíduos de agrotóxicos

Fonte: Anvisa (2013).

Os dados oficiais mostram que cerca de 30% dos alimentos amostrados 
apresentam resíduos de agrotóxicos acima dos limites considerados toleráveis. 
Entretanto, outros 36% das amostras ainda apresentam resíduos, embora abaixo do 
valor máximo residual permitido em lei – o que não nos exime de preocupações 
com a saúde, do ponto de vista científico, dadas as dificuldades de se afirmar, com 
certeza, limites seguros para a ingestão de agrotóxicos (CARNEIRO et al., 2015).

Sobre a contaminação da água, dentre os municípios que declararam poluição 
ou contaminação, os agrotóxicos estão entre as três primeiras causas, somando-
-se ao esgoto sanitário e à destinação inadequada do lixo (em 72% das causas
de poluição na captação em mananciais superficiais, 54% em poços profundos
e 60% em poços rasos). Da totalidade de Sistemas de Abastecimento de Água
cadastrados no Sistema de Informação, voltado para a vigilância da qualidade
da água para o consumo humano (Sisagua), em 2008, apenas 24% apresentaram
informações sobre o controle da qualidade da água para os parâmetros de agro-
tóxicos e somente 0,5% apresenta informações sobre a vigilância da qualidade da 
água para tais substâncias. Uma pesquisa realizada em perímetro irrigado produ-
tor de frutas para exportação no Ceará revelou a presença de 3 a 12 ingredientes
ativos em todas as 23 amostras coletadas, envolvendo águas do Aquífero Jandaíra 
e as distribuídas pelo serviço municipal para consumo das famílias (MARINHO, 
2010). Já no Mato Grosso, foi verificada a contaminação com resíduos de vários
tipos de agrotóxicos em 83% dos 12 poços de água potável das escolas examina-
dos, em 56% das amostras de água de chuva e em 25% das amostras de ar (pátio
das escolas), monitoradas por dois anos (PIGNATI et al., 2007).
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Resultados da primeira etapa da pesquisa de agrotóxicos, com uma amostra 
estratificada de 545 trabalhadores, 30,7% dos trabalhadores cumpriam critérios 
para o diagnóstico de provável intoxicação aguda (n=545), 5-19% com alterações 
hepáticas e 29% com alterações hematológicas.

Ainda na questão agronegócio-saúde, temos casos importantes que nos 
marcam profundamente como ser humano, profissional e pesquisadora. É fun-
damental partilhar as angústias, visto que precisamos buscar as respostas juntos. 
Temos o caso de uma hepatopatia tóxica por agrotóxicos, o primeiro caso brasi-
leiro registrado de morte por hepatopatia profissional, apesar de a empresa onde 
trabalhava com venenos químicos ter alegado que foi uma hepatopatia viral. Há 
também crianças nascendo com má formação congênita em uma comunidade 
com apenas 560 famílias, que vive ao lado de fazendas do agronegócio, derra-
mando garoa de agrotóxicos no momento de pulverização aérea. A prevalência 
de má formação congênita nessa comunidade é muito superior à média nacio-
nal, refletindo uma zona de sacrifício pela concentração de exposição ocupa-
cional e ambiental aos agrotóxicos. Outro fenômeno são os sinais de puberdade 
em crianças de 4-5 anos de idade, desenvolvimento de mamas e pelos pubianos. 
Estamos pesquisando e comprovando a relação da puberdade precoce com os 
efeitos de disruptores endócrinos que alguns ingredientes ativos de agrotóxicos 
apresentam (AGUIAR, 2017).

Gráfico 1 – Tendências das taxas de mortalidade por neoplasias nos municípios de estudo e 
municípios controle, Ceará, 2000 a 2010

Fonte: Elaboração própria.
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A taxa de mortalidade por câncer está 38% mais alta na região onde estão 
instaladas empresas do agronegócio (Rigotto et al., 2013). Pesquisas também com-
provam alterações pré-neoplásicas em medula óssea de trabalhadores expostos a 
organo-fosforados no monocultivo de banana na Chapada do Apodi (FERREIRA 
FILHO, 2013).

Figura 3 – Célula displásica: núcleos bilobulados, cromatina frouxa

Fonte: FERREIRA FILHO (2013).

Figura 4 – Deleção do braço longo do cromossomo 7 e material adicional no cromossomo 4,  
além da presença de um cromossomo marcador

Fonte: FERREIRA FILHO (2013).
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DESAFIOS À FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  
DE SAÚDE: CIÊNCIA MODERNA, UNIVERSIDADE 
E SAÚDE COLETIVA

Nos nossos estudos, temos encontrado um abrigo teórico bastante estimu-
lante, proposto por Marcelo Firpo Porto da ENSP/FIOCRUZ, com o conceito 
de Epistemologia Política, a partir da crítica à ciência moderna e aos seus limites 
epistemológicos para dar conta da complexidade dos problemas de saúde que 
ela mesma ajudou a criar. O pesquisador Carlos Walter Porto Gonçalves diz que 
a maioria dos riscos modernos não vem da natureza e enuncia os agrotóxicos, 
o pó da china, o ebola, o vírus da insuficiência respiratória etc. que também são
produtos da tecnociência. É preciso reconhecer essa nossa responsabilidade.
Então temos uma Epistemologia que contemple as duas vertentes:

(i) A epistemológica, pela via da complexidade, para romper com a fragmentação
da ciência moderna, com a hierarquização dos campos disciplinares, na linha
de Edgar Morin.

Ou seja, a compreensão dos limites das várias áreas de conhecimento em 
torno de fenômenos específicos, os quais, em problemas complexos, não podem 
ser analisados separadamente. Outro contributo se refere à explicitação das incer-
tezas e dos valores em jogo, assim como ao papel da produção de conhecimentos 
na conformação de processos decisórios e políticas públicas. É essencial um com-
prometimento dos valores e interesses que estão por trás da produção científica, 
assim como as incertezas científicas que muitas vezes são negadas. O cientista 
é chamado à cena pública, especialmente no espaço dos conflitos para enunciar 
uma verdade única sobre um problema. E é preciso reconhecer os nossos limites, 
as nossas incertezas e ignorâncias no campo das ciências.

(ii) A sociopolítica, que vai levar em conta exatamente a questão da Justiça Ambiental,
através dos seus referenciais, envolvendo a explicitação dos conflitos ambien-
tais em contextos de vulnerabilidade nos quais há disputas no território por
recursos, valores e modelos de desenvolvimento.
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Esta perspectiva também aponta para as estratégias de visibilização das 
vozes ocultas de populações afetadas na sua condição humana diante de confli-
tos ambientais que as vulnerabilizam (PORTO, 2011).

O artigo Bases para um enfoque socioambiental crítico e transformador da 
Teoria da Determinação Social do Processo Saúde-Doença (PORTO; ROCHA; 
FINAMORE, 2014) trata do enfoque pluriepistêmico, que assinala a necessidade 
de ir além dos paradigmas biomédico e epidemiológico, para integrar “questões de 
saúde e ambiente aos direitos humanos, territoriais e sociais” (p. 4075). As episte-
mes que aportam a este enfoque são: a Teoria da Complexidade (MORIN, 2011); 
a Ciência Pós-normal (FUNTOWICZ e RAVERTZ, 1997); a Ecologia Política 
(MARTINEZ-ALIER, 2011, 2014; GUDYNAS, 2016); as Teorias Descoloniais 
(LANDER, 2005; SANTOS e MENESES, 2010; WALSH, 2009; QUIJANO, 2012); 
a Sociologia (BOURDIEU, 1998; ACSELRAD et al., 2004; STENGERS, 2015); 
a Geografia Política e da Saúde (PORTO GONÇALVES, 2012; HARVEY, 2003; 
HAESBAERT e PORTO GONÇALVES, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pedagogia do Território apresenta-se como um dos métodos que podem 
apoiar práxis acadêmicas emancipatórias que, disputando os rumos hegemônicos 
da ciência e da Universidade e ressignificando os sujeitos cognoscentes, atribui 
centralidade radical à co-labor-ação com os sujeitos dos territórios em que nos 
inserimos (no lugar da extensão). É com base nela que organizamos nossa atividade 
acadêmica, desenhando a produção de conhecimentos a partir das necessidades 
daqueles sujeitos, valorizando seus saberes e compartilhando com eles processos 
dialógicos de construção de conhecimentos de qualidade e úteis à defesa de seus 
direitos. A colaboração social é também a fonte de ricas experiências que alimen-
tam e contribuem significativamente na formação de docentes e pesquisadores 
(as) reflexivos (as), críticos (as) e autônomos (as) (RIGOTTO, 2016).

A Pedagogia do Território coloca essas atividades de co-labor-ação com sujei-
tos locais nos territórios como ponto de partida, tanto para a formação quanto 
para a produção de conhecimentos. Então, essa pedagogia é radicalmente central, 
um permanente diálogo da universidade com os sujeitos sociais vulnerabilizados 
nos territórios, de forma que temos seis características:
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1) Processos de construção compartilhada a partir das necessidades de 
conhecimento dos territórios em conflito;

2) Inventividade em metodologias participativas de pesquisa que abram 
espaços para o diálogo de saberes;

3) Experimentação da função social da ciência: ao lado das comunidades 
e movimentos sociais, a universidade como sujeito social e político;

4) Busca de novas formas de compartilhar o conhecimento produzido;
5) Validação de outras formas o conhecimento produzido: a Banca Aca-

dêmica e Popular;
6) Formação nos territórios e no coletivo5.
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