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Resumo: O presente artigo pretende trazer reflexões sobre os desastres e a sua relação 
com a Proteção Social, orientando-se a partir da base teórica do Serviço Social e da 
Sociologia dos Desastres, assim como da atuação dos profissionais de Serviço Social nesse 
campo. Para tanto, partimos de uma definição dos desastres que considere a sua dimensão 
social e não apenas a geobiofísica, colocando em debate o sistema de Proteção Social 
enquanto instrumento do Estado para dar resposta às questões sociais, das quais os 
desastres constituem uma das suas facetas. 
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Abstract: The present article intend bring reflections about disaster and its relationship with 
the Protection Social, according to the Social Work theory and the Disaster’s Sociology, such 
as from of acting work of professionals of Social Work in this field. To such purpose, we 
departed of the definition of disaster, that it considerated the social dimension and not just 
the geobiofisica, putting in discussion the system of Social Protection, as an instrument of 
State to respond to social issues, included disasters as one of its facets. 
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De acordo com estudos de Santos (2012), Siena (2012), Valencio et al (2009; 2010; 

2013) e relatórios de organismos internacionais, como o IPCC4 (sigla em inglês para Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas), os desastres relacionados às águas têm 

aumentado nas últimas décadas e, com isso, têm se tornado objeto de análise de autores 

das diferentes áreas do conhecimento. É perceptível, no entanto, a predominância dos 

aspectos geobiofísicos nas análises destes fenômenos, desconsiderando sua dimensão 

social ou deixando esta dimensão em segundo plano. 

Neste cenário de aumento de desastres, o município de Campos dos Goytacazes/RJ 

pode ser situado, não ficando isento de ser acometido por tais fenômenos e vendo-se, como 

outros municípios brasileiros, com a necessidade de atuar frente a estas situações, seja 

através de ações da população ou do poder público local. 

Para situar esta discussão, cabe apresentar desde já qual a compreensão de 

desastres que se tem aqui, qual seja, a de um fenômeno que articula 

 
prejuízos materiais, morais, físicos e emocionais propiciando à sociedade 
interrogar-se a si mesma, “em seus meios e propósitos, tanto por aquilo que 
(não) se fez antes (a prevenção e a precaução), como naquilo que (não) se 
faz durante (a gestão da crise) ou depois (as transformações necessárias)” 
(LIEBER & ROMANO-LIEBER, 2005, p.71 apud VALENCIO, 2009, p.37). 

 

Partindo desta definição, podemos situar o bairro chamado Ururaí, localizado no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ, que frequentemente vivencia situações de 

inundações. Ururaí, composto por cerca de 8.800 habitantes, é assim chamado por estar 

situado às margens do rio de mesmo nome, e a história de sua ocupação passa por suas 

populações se fixando em torno da Usina de Açúcar e Álcool Cupim, porque as melhores 

terras eram reservadas para o plantio e cultivo de cana-de-açúcar, e porque seus primeiros 

habitantes não possuíam outras possibilidades de morar, em decorrência das baixas 

remunerações pelo trabalho, associado à falta de planejamento e políticas públicas voltadas 

para a localidade (MALAGODI & SIQUEIRA, 2012). 

Assim, propomo-nos a discutir no presente artigo como se dá a relação entre os 

afetados por desastres – mais especificamente por inundações – e o Centro de Referência e 

Assistência Social (CRAS) de Ururaí? 

Objetivamos trazer para o debate no campo das Ciências Sociais Aplicadas, onde o 

Serviço Social está inserido, a relevância de se compreender os desastres enquanto 
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fenômenos sociais, para que a atuação dos profissionais vá ao encontro das reais 

necessidades da população, considerando seus próprios interesses. 

O desejo em discutir o presente tema surgiu da nossa inserção, enquanto bolsistas 

de Iniciação Científica, no Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade 

Federal Fluminense (NESA/UFF)5, que desenvolve pesquisas interdisciplinares relacionadas 

a este tema, motivando-nos em especial a que tem por título Cartografias Socioambientais e 

Mapeamento de Áreas de Risco de Inundações no Norte Fluminense: Subsídios para a 

implementação de sistemas de alerta.6 

Para tanto, realizamos pesquisa bibliográfica com o intuito de tomar conhecimento 

sobre as discussões já existentes a respeito do tema em tela, buscando em quais aspectos 

os estudos se complementam ou divergem; entrevistamos alguns dos atores envolvidos 

nesse cenário, como profissionais do CRAS, sendo as entrevistas de cunho aberto, de 

caráter qualitativo, a fim de compreender de que forma tal tema se apresenta à instituição e 

é encaminhado por ela, tendo em vista o caráter preventivo embutido nos discursos da 

Política de Assistência Social e o que tem ocorrido na localidade, sobretudo após a 

implantação do referido Centro nesse bairro. 

 

2. OS DESASTRES, A PROTEÇÃO SOCIAL E UMA POPULAÇÃO MARCADA PELAS 
INUNDAÇÕES 

 

O desastre tem implicado atuação dos meios técnicos e peritos, com destaque para 

a Defesa Civil (SIENA, 2012). Segundo a Lei brasileira de Proteção e Defesa Civil, a Defesa 

Civil é a instituição responsável por coordenar todas as ações frente a esse tipo de situação, 

na avaliação de todos os prejuízos e perdas ocorridas na ocasião. No entanto, essa 

avaliação não tem ultrapassado o campo do material, do econômico. 

Não se pretende aqui desmerecer a importância das ações desta instituição, 

sobretudo para a elaboração de políticas públicas, indenizações e ações infraestruturais que 

se fazem realmente necessárias no momento posterior ao evento, que seria a chamada 

“normalidade” se adotada a compreensão mesmo da Defesa Civil sobre desastres. O que se 

pretende aqui é chamar a atenção para a insuficiência de se abordar apenas estes 

aspectos, dando ênfase a outras abordagens, como aquelas que materializam a Proteção 

Social, a saber, a Política Nacional de Assistência Social, partindo do pressuposto de que as 
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famílias atingidas pelos desastres se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

instaurada desde o momento anterior ao desastre. 

 

2.1. Uma compreensão dos desastres enquanto fenômenos sociais 

 

Estudos de Valencio et al (2009; 2010; 2013) apontam que não há ainda uma 

definição consensual do que seja o desastre, mas apresentam a compreensão da sociologia 

sobre estes: 

 

A compreensão dos desastres para a Sociologia focaliza centralmente a 
estrutura e dinâmica social que, num âmbito multidimensional e 
multiescalar, dá ensejo a variadas interpretações acerca das relações 
sociais territorial, institucional e historicamente produzidas. (VALENCIO, 
2009, p. 5). 

 

Seguindo esta linha, Siena (2012) e Santos (2012) reforçam a necessidade de se 

compreender os desastres para além do aspecto “natural” para que não se banalize as 

ações de resposta nos momentos de crise aguda7 nem se trate os grupos sociais afetados 

como os responsáveis pela sua situação de vulnerabilidade frente ao evento. 

As autoras supracitadas defendem uma compreensão do desastre articulado à 

questão territorial e, para além dela, articulado à lógica desigual de ocupação dos territórios, 

que segrega a classe subalterna8, nos termos de Yazbek, para áreas cada vez mais 

periféricas onde esta fica ainda mais exposta ao desastre. 

Neste sentido, cabe tratar da vulnerabilidade, que não pode ser pensada dissociada 

do risco e que, como este, é parte integrante do desastre. Existem inúmeras definições 

sobre risco e vulnerabilidade, cada uma associada a um campo do conhecimento, no 

entanto, para essa discussão, compete uma compreensão do risco associado a uma 

possibilidade concreta de que um fenômeno externo aconteça e da vulnerabilidade como 

situação frente ao risco, como possibilidade de ser ou não alcançada por ele (SIENA, 2012; 

SANTOS, 2012). 

Yazbek por sua vez, trabalha com as categorias de risco e vulnerabilidade social e 

faz uma associação dessas categorias com os territórios onde se inserem os serviços, 
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benefícios e equipamentos socioassistenciais. Para a autora, indivíduos, famílias e classes 

sociais muitas vezes ficam fora da "'rede de segurança' propiciada pela proteção social 

pública e que, por isso, se encontram em situações de vulnerabilidade e risco social, 

gerados por uma cadeia complexa de fatores" (YAZBEK, 2012, p.75). 

Partindo desta perspectiva, confirma-se a necessidade de abordar o tema pelo viés 

social, tendo em vista a sua relação com o território cuja produção e forma de ocupação não 

pode ser naturalizada, já que expressa contradições do sistema capitalista de produção. As 

Políticas de atenção às vítimas de desastres, e aqui especificamente de inundações, 

também revelam essas relações e desigualdades inerentes ao sistema. Como afirma 

Valencio, 

 
quando, num dado município, ricos e pobres perdem ou vêem danificada 
suas moradias é que apenas em relação aos últimos o discurso de 
“remoção” é deflagrado. A territorialização dos pobres é sempre uma 
territorialização em contestação, uma “área de risco”. (VALENCIO, 2009, 
p.7). 

 

Como se já não bastassem todas as perdas – materiais e imateriais – que as vítimas 

de inundações têm, o discurso da necessidade de remoção devido à inserção na chamada 

“área de risco” também surge. 

Assim, uma abordagem que compreenda os desastres como um processo social vai 

considerar o momento anterior a ele, o próprio evento, bem como o momento posterior e vai 

atuar, ou pelo menos deixar de ignorar, as violações de direitos que desde então ocorrem. 

Essas violações são percebidas quando a muitos é negado o direito de morar em 

locais cujos elementos naturais e intervenções humanas não representem riscos; onde se 

tenha acesso aos bens, serviços e equipamentos necessários para uma vida minimamente 

digna; onde haja respeito à cultura e ao modo com que cada população ou grupo se 

relaciona com o ambiente físico. 

 

2.2. Proteção Social e Desastres: identificando as respostas do Estado no âmbito da 
Assistência Social 

 

No ano de 2004 foi instituída a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

consolidada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e que tem como objetivo a 

criação de uma rede socioassistencial de âmbito nacional, de forma a garantir os direitos 

dos usuários da rede, de modo integral, intencionando acabar com práticas clientelistas, 

fragmentadas e parciais (POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004). 



A PNAS estabelece diretrizes que têm como objetivo a proteção de direitos dos 

indivíduos reforçando, entre outros aspectos, o reconhecimento da família, como explícito no 

artigo 226 da Constituição Federal de 1988, que afirma: “a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado”. 

Os programas, projetos e os atendimentos realizados em instituições de assistência 

social passaram a ser organizados, com a implementação da PNAS, de acordo com os 

níveis de complexidade das demandas: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e 

Proteção Social de Alta Complexidade. 

No que diz respeito aos desastres, a PNAS não aponta diretriz específica. Somente 

em 2009 é que a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, estabelecida pela 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social de 2005 (NOB/SUAS), 

em seu artigo III, alínea “d”, considera como Serviços de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 

Emergências, podendo considerar então que tal ação é voltada também para situações de 

desastres. 

Neste viés, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais apresenta que as 

atividades desenvolvidas por instituições assistenciais de alta complexidade devem se 

basear na oferta de alojamentos provisórios; atenção e provisão às necessidades materiais 

apresentadas pelos usuários; identificação de perdas e danos materiais; articulação em rede 

e intersetorialidade, a fim de que os usuários tenham seus direitos resguardados, 

objetivando diminuir os danos causados pelo desastre. (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE 

SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, 2009) 

A Tipificação apresenta ainda o trabalho que deve ser realizado pela equipe técnica 

das instituições socioassistenciais, podendo ser desenvolvidas também pelos profissionais 

de Serviço Social, a saber: 

 
Proteção social proativa; escuta; orientação e encaminhamentos para a 
rede de serviços locais; orientação sociofamiliar; referência e 
contrarreferência; informação, comunicação e defesa de direitos; acesso à 
documentação pessoal; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização para o 
exercício da cidadania; atividades de convívio e de organização da vida 
cotidiana; diagnóstico socioeconômico; provisão de benefícios eventuais. 
(TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, 2009, 
p.44). 
 
 

Percebe-se, no entanto, de acordo com estudos de Santos (2012) que a Política 

Nacional de Assistência Social está sobrecarregada de afazeres, não dando conta de 



atender a esse processo, principalmente se levado em consideração a focalização das 

políticas públicas brasileiras, que atendem à ótica neoliberal. 

 
cabe a Assistência Social ações de prevenção e provimento de um conjunto de 
garantias e seguranças que cubram, reduzam ou previnam exclusões, riscos e 
vulnerabilidades sociais, bem como, atendam as necessidades emergentes ou 
permanentes decorrentes de problemas pessoais ou sociais de seus usuários. 
(SPOSATI, 2004 apud SANTOS, 2012, p.106). 

 

Nesse sentido, nos detivemos ao Sistema de Proteção Social Básica que, 

materializado nos Centros de Referência de Assistência Social, seria responsável por 

realizar os diagnósticos prévios e atendimentos cotidianos à população antes de ser 

acometida por desastres, quando se entende este desastre enquanto o fenômeno social, 

construído no bojo das relações sociais, sendo, portanto, passível de uma intervenção 

preventiva. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, os Centros de Referência 

de Assistência Social, podem ser caracterizados como: 

 
uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de 
vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 famílias/ano. Executa 
serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 
socioassistenciais locais da política de assistência social. (POLÍTICA NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2004. p. 35). 

 

O CRAS seria responsável pelo atendimento realizado a famílias consideradas em 

situação de vulnerabilidade social, inclusive face aos desastres. A atuação dos profissionais 

desses equipamentos se daria anteriormente ao acontecimento dos desastres e a Proteção 

Social Especial atuaria conforme preconizado na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, no momento do desastre e após o acontecimento deste. 

Ocorre que a atuação interdisciplinar, segundo Santos (2012) é bastante complicada, 

principalmente se observado o fato de que não há uma distribuição de competências e 

atribuições a cada profissão, o que leva em alguns casos, ao/a Assistente Social ser 

responsável pela manutenção da ordem nos abrigos, por exemplo. Entretanto, mesmo 

sendo complexo, entendendo que a assistência social tem como principal objetivo intervir na 

questão social, neste caso, frente aos desastres, é possível compreender, a necessidade do 

trabalho em rede e da interdisciplinaridade entre os saberes. 

 

2.3. Proteção Social e desastres: o CRAS de Ururaí no contexto de inundações 

 

Em capítulo de livro sobre proteção social e enchentes, Siqueira (2012) analisou o 

caráter contraditório da política de assistência social no que diz respeito aos avanços na sua 



concepção, mas aos limites na sua implantação nos municípios de pequeno e médio porte. 

Ao tratar do caso da localidade de Três Vendas/Campos dos Goytacazes/RJ, a autora 

identificou, entre outras questões, que as atribuições dos profissionais chamados a atuar no 

momento do desastre não são especificadas e os profissionais não possuem qualificação 

específica para intervir. 

Com o objetivo de atender as proposições contidas na PNAS, o Município de 

Campos dos Goytacazes tem atualmente quatorze CRAS, atuando em locais de 

vulnerabilidade e risco social, um deles sendo inaugurado em Ururaí, em trinta de maio de 

dois mil e treze, reforçando a percepção desta área como um local de vulnerabilidade social. 

Em Ururaí, todos os anos as inundações se fazem presentes, ora de forma mais 

severa, como no ano de 2008, ora de modo menos intenso. A localidade possui o que 

poderia ser denominado como “sublocalidades” ou “subbairros” e nessa organização, a área 

conhecida pela população como “Ilha” é frequentemente uma das mais atingidas. 

A formação desta "ilha" se deve ao fato de há muitos anos atrás a área estar ligada 

às margens do rio, constituindo-se uma ilha fluvial - o que é um processo natural - 

separando-se deste com o passar do tempo e levando então a população a ocupar a área. 

No entanto, um resquício de um desses "braços do rio" permaneceu, fazendo com que, no 

momento de cheia do rio, este procure seu curso natural adentrando no braço do rio, 

provocando a inundação. 

As famílias situadas especificamente nessa área passam com certa regularidade 

pela experiência de perda dos móveis, de ter de abandonar suas casas ficando na casa de 

familiares, em abrigos ou em casas alugadas com o auxilio do aluguel social. Valencio, 

analisando a atuação da Defesa Civil, em nível nacional, no contexto dos desastres, observa 

esses aspectos, essa dimensão dos desastres e, entre outras conclusões, aponta que 

 
o auxílio-aluguel dá provimento de um território privado mas sem a garantia de que 
os bens móveis e de valor imaterial (igualmente destruídos ou danificados) que 
caracterizam o exercício dos papéis privados sejam repostos. [...] nos abrigos 
temporários, há a ausência total do espaço privado e [...] de conteúdos materiais que 
dêem sentido ao espaço privado provisório, agindo ambos como fator relevante na 
desestruturação do convívio familiar e identidade social de seus membros. Um 
desastre que gera desabrigados é um processo potencialmente desestabilizador da 
vida comunitária e também da vida familiar ao descaracterizar o espaço onde estão 
ancoradas as relações e o sentido do viver, no âmbito privado e público. 
(VALENCIO, 2009, p.30).  

 
 

Além desses elementos, há ainda os deslocamentos (chamados pela Prefeitura de 

“remoções”), que parecem uma tendência de resposta do Poder Público para estas 

questões independente do “risco” que se está considerando, como mostram os estudos de 

Maladagodi & Siqueira (2012) e Mariana Siena (2012). 



De acordo com pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Socioambientais, no caso de Ururaí, fora percebido que quem atua no momento do 

desastre, no âmbito da assistência social, é a Defesa Civil, que convoca profissionais da 

Secretaria de Família e Assistência Social, alguns do Centro de Referência e Assistência 

Social. 

Para conhecer tal dinâmica, entrevistamos Assistentes Sociais do referido CRAS, 

buscando entender como os problemas decorrentes das inundações se apresentam à 

instituição e como o CRAS atua. Além disso, buscamos identificar a percepção dessas 

profissionais com relação ao tema. 

Quando indagadas sobre como os problemas decorrentes das inundações se 

apresentam à instituição, as entrevistadas responderam que é sob a forma de demanda por 

casas populares e cestas básicas.  

A análise das entrevistas indica que a compreensão das profissionais acerca do 

papel do CRAS, em se tratando das inundações, converge. De acordo com elas, ao CRAS 

não cabem muitas ações, mas sim aos setores de Habitação e Defesa Civil. Elas explicam 

que mediante a chegada do usuário à instituição, no momento em que se manifesta a 

vulnerabilidade, o procedimento adotado é realizar o referenciamento, caso este ainda não 

seja referenciado; a demanda deste usuário torna-se então prioridade, levando o corpo 

técnico do CRAS a realizar uma visita domiciliar em um espaço de tempo que no dia a dia 

demoraria mais; por último ocorre o encaminhamento para o setor de habitação9 da 

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social e este usuário é "aconselhado" a entrar 

em contato com a Defesa Civil, instituição efetivamente responsável por tomar as 

providências com relação à situação. 

As profissionais compreendem a importância de uma atuação que não fique apenas 

no "momento do desastre", ainda que na prática sua intervenção seja de acordo com as 

condições dadas pelo Estado, por meio da Política Pública de Assistência Social, porque 

esse mesmo Estado atua e responde ao fenômeno de forma isolada e superficial. 

No que se refere ao papel atual do CRAS em situações de inundações, nas 

entrevistas as profissionais responderam que deve ser de amparo à população, oferecendo 

os benefícios eventuais, como cesta básica, abrigamento, colchões, cobertores, 

medicamentos e, em um momento posterior, buscando conhecer esses usuários atendidos 
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de forma “emergencial”, a fim de traçar um plano de ação que esteja de acordo com a 

realidade desses. 

Evidenciou-se então que a função do CRAS está limitada ao referenciamento; à 

oferta de benefícios eventuais, como cesta básica, colchões, cobertores; encaminhamentos 

para os programas socioassistenciais e, principalmente, para outros setores, em especial a 

Secretaria de Habitação e a Defesa Civil do município. 

 
A assistência social, embora seja uma das primeiras instituições que está 
presente no contexto social adverso aqui referido, não possui a missão 
institucional de coordenar todas as ações, o que limita, em certo sentido, 
obstrui e desorienta as providências que se vê impelida a tomar, sobretudo 
quando o desastre persiste. (SIENA, 2012, p.23). 

 

Assim confirmou-se o que os estudos já sugeriam, que a Assistência Social, embora 

referência diante de situações adversas, acaba assumindo na prática um papel emergencial 

e secundário. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo nos permitiu identificar o quão escassas e recentes são ainda as 

produções sobre inundações em sua relação com a Proteção Social; além de reforçar para 

nós a necessidade de uma compreensão mais humanizada acerca do tema dos desastres, 

questionando, por exemplo, qual seria o papel do Serviço Social, ou mais especificamente 

do/da Assistente Social - como já mencionado, maioria nas instituições que atuam no que se 

refere à Assistência Social -  perante o usuário e/ou a situação. 

A pesquisa nos colocou diante da questão de que, se observadas as inundações 

enquanto fenômenos construídos de forma histórica e social, os CRAS deveriam figurar 

como instituições responsáveis por dar concreticidade à Proteção Social Básica, atuando de 

forma preventiva, antes que a condição  de vulnerabilidade e risco social, entendida por nós 

como existente desde o momento anterior ao desastre, se acentuasse. Além disso, é o 

CRAS que, no caso de Ururaí, representa a presença do Estado, assumindo a 

responsabilidade pela proteção dos indivíduos, como aponta Mauriel apud Siqueira (2013, 

p.259). 

Por sua vez, o estudo da Política Nacional de Assistência Social, da Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, e das produções dos autores aqui mencionados, 

permitiu-nos compreender que o Estado atende as vítimas de inundações em situação de 

desastre, porém no Sistema de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, situado no 



Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), porque o que é 

considerado por ele é o momento posterior ao desastre. 

No meio dessa divisão de competências, no campo da prática, se insere a Defesa 

Civil, que atua com uma lógica diferente dos citados documentos, intencionando salvar 

vidas, sem, no entanto, considerar os desastres como fenômenos sociais, construídos, 

portanto, no dia-a-dia, nas relações cotidianas. 

Face ao exposto, apreende-se que as instituições envolvidas devem atuar de forma 

articulada, proporcionando que os serviços ofertados às vítimas tenham qualidade e estejam 

de acordo com suas necessidades, como preconiza o Décimo Princípio do Código de Ética 

do Assistente Social; porém, o que se vê são apenas ações pontuais (entrega de cestas 

básicas, de colchões, cobertores), resultado das muitas tarefas delegadas à assistência 

social (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, 2009, p.44; 

SPOSATI, 2004 apud SANTOS, 2012, p.106) e também da falta de clareza com relação às 

atribuições nesse contexto, conforme as entrevistas evidenciaram.  
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