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RESUMO 

 

O trabalho de conclusão de curso vem com o objetivo de trazer reflexões e, 
analisa-se a respeito de como o capitalismo interferiu retirando a centralidade do 
trabalhador, frente às transformações no processo de exploração e alienação do 
trabalhador. Observa-se que quanto mais se desenvolve o capitalismo mais se 
desenvolve os níveis de exploração e pobreza. Procura-se mostrar como o 
ideário neoliberal extremamente ofensivo avança com suas políticas de 
exclusão, precarização e desproteção do Estado, o que rebate na classe menos 
favorecida, impulsionando o retrocesso da classe trabalhadora que tem muitos 
de seus direitos trabalhistas retirados ou transformados em benesses 
incentivando ainda mais o clientelismo. Assim as táticas que o neoliberalismo 
usa, como por exemplo, grande incentivo à competitividade, individualismo, que 
tanto contribuem para despolitização do trabalhador, são problematizados neste 
trabalho. Com ajuda da mídia que incorpora a falsa ideologia de que esta 
sociedade é democrática e que há oportunidade para todos, entende-se que, de 
todas as armas que o capitalismo investiu para subjugar a classe trabalhadora, a 
alienação da consciência é a que mais tem trazido danos. Nesta mesma linha de 
argumentação nos remetemos a Rio das Ostras, para entender as articulações 
dos trabalhadores para se reproduzirem concomitante às relações de poder local 
que reproduz as tais ofensivas neoliberais contribuindo com o aumento das 
desigualdades e consequentemente a despolitização dos trabalhadores. Cabe 
pontuar que se reconhece que este debate não esgota neste trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Precarização do trabalho. Alienação. Despolitização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The conclusion course work comes with the goal of bringing refelctions and 
analyses regarding how capitalism interfered by removing the work as central 
category and transforming it in an object of profit, in an unlimited ambition, where 
the worker will be object of exploitation, leading him to an alienation process, this 
happens with the work’s social division. It is observed that the more the 
capitalism develops, the more levels of exploitation and poverty rise. The 
extremely offensive neoliberal ideology move forward with its policies of 
exclusion, precariousness and deprotection of the State, which swings in the 
least favored class, driving the working class backlash that has many of its labour 
rights removed or transformed into benefits, encouraging even more patronage. 
The tactics the neoliberalism uses, such as for example, great incentive to 
competition and individualism, contribute to the depolitication of the worker, that 
instead of joining others, will seek alone the solutions for problems originated 
from the capital itself, he won’t seek in group. With the media’s help that 
incorporates the false ideology that this society is democratic and that there is 
opportunity for all, it is understood that, of all weapons that capitalism has 
invested to subdue the working class, the alienation of consciousness is what 
has brought more damages. In the same line of reasoning we refer to Rio das 
Ostras, to understand the articulation of workers to reproduce concomitant local 
relations’ power, that that reproduces the neoliberal offensives, contributing to 
increasing inequalities and consequently the depolitication of the workers. It’s 
important to punctuate that this debate does not go through this work.  

 

Keywords: degradation of work, alienation, depolitication. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há uma pretensão neste trabalho em mostrar de forma crítica os 

mecanismos utilizados pelo capitalismo para manter-se hegemônico. Mostrar 

como se dá essa conformação e seus rebatimentos na classe trabalhadora, 

trazendo para a cidade de Rio das Ostras, é um desafio. Para isso foi necessário 

recorrer ao passado no qual através de um processo histórico construído pelo 

próprio homem, se possa entender o capitalismo estrutural de hoje, no sentido de 

entender e refletir sobre o poder econômico que oprime e barbariza os 

pauperizados. Foram feitas mediações para enxergar as contradições. Para que 

se fizesse uma apreensão da realidade saindo do cotidiano, foi necessário 

recorrer a autores que se identificam com o método de Karl Marx. Já que este 

debruçou para entender este tipo de sociedade que é a capitalista, e conseguiu 

alcançar tudo que o trabalhador sofre nos dias atuais. Como se pode ver na 

citação abaixo: 

 

O resultado fatal para o trabalhador é o trabalho exagerado e a morte 
precoce, a deterioração em máquina, a submissão ao capital que se 
acumula em intimidante oposição a ele, nova concorrência, a morte à 
fome ou a mendicância para uma parcela de trabalhadores (MARX, 
2001, p.69). 

 

Entender todo o processo histórico da sociedade capitalista bem como 

sua influência na consciência dos trabalhadores. Considerar que esta ordem 

mercadológica proporciona sobrevida a muitos e vida intensa a poucos só foi 

possível devido ao acúmulo adquirido no período da universidade concomitante 

ao estágio. 

O estágio realizado no Pronto Socorro Municipal da cidade 

proporcionou ver as diversas formas de expressões da questão social em sua 

totalidade. Nesta perspectiva ouvir e falar com os usuários, profissionais técnicos 

e auxiliares, aguçou a vontade de fazer uma investigação sobre como cada um 

em seus respectivos lugares em seu cotidiano, agindo individualmente, retarda e 

impede a construção de um espaço melhor para todos. 
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A relevância deste trabalho se dá a partir do entendimento que esta 

alienação, esse distanciamento da realidade que está enrustida, faz com que 

estes trabalhadores desempregados ou não, com ou sem formação profissional, 

dependentes químicos ou não, não percebam que sofrem as mesmas 

explorações e humilhações e que todos sem exceção são podados de ter uma 

vida digna. Esta submissão determinada pelo sistema também determina a forma 

de viver e a exclusão. Porque uma das funções do neoliberalismo e desestabilizar 

a classe trabalhadora desfazendo associações, marginalizando movimentos 

sociais e enfraquecendo organizações. No que estão tendo sucesso.  

 

Assim no capítulo primeiro, foi feito um breve histórico desde a 

ascensão da burguesia e como impactou esta mudança no mundo do trabalho, 

deixando neste momento, o trabalho de ser categoria central, quando é instituída 

a divisão social do trabalho.  O fato da terra se transformar em mercadoria a partir 

dos cercamentos de terra, firma a propriedade privada, que levará às 

desigualdades extremas. Do mesmo modo, a revolução industrial com seus 

avanços tecnológicos levará a classe subalterna à exaustão e mortes precoces 

com jornadas de trabalho intensas, incluindo crianças e mulheres. Porém, este 

processo de desumanização levará a classe trabalhadora a se organizar e desta 

organização virão muitas vitórias, porém, os retrocessos, também serão trazidos 

para o debate. 

No capitulo dois, a sociabilidade do capital usa outra forma de coerção. 

O tempo passa a ser abstrato, o homem é escravo do relógio. E como tudo será 

em função da mercadoria e lucro, o homem se verá ora como mercadoria, quando 

estiver vendendo sua força de trabalho; ora como consumidor tendo que consumir 

para se sentir inserido. Estes movimentos, o transformará em um trabalhador 

alienado, porque terá de se submeter aos ditames do capital aceitando resignado 

o que lhe é imposto, e isto dificultará fazer escolhas, exigir direitos, e assim a luta 

de classe é enfraquecida, por isso os retrocessos serão inevitáveis. Sim, porque 

com a mente alienada o trabalhador não reagirá, dando ao capital chance de 

continuar com suas investidas. E é a mente do homem, destes trabalhadores, o 

ponto central deste trabalho, porque é na mente que tudo começa, é na 



12 

 

consciência que as disparidades são vistas, aceitas ou não. Se a consciência se 

aliena, a luta não faz sentido. Não faz sentido se organizar politicamente, e, militar 

pra que? O que faz sentido é sair individualmente tentando a própria sorte.  

Assim foi necessário trazer um momento específico e distinto, que é a 

ditadura militar no Brasil, onde estudantes e trabalhadores de todos os tipos de 

profissão se uniram para lutar contra o regime opressor.  Esses anos de luta por 

parte desses companheiros trabalhadores levaram outros a continuarem a luta, 

apesar de muitos terem perdido suas vidas, este regime foi derrotado. O que se 

pretende é enfatizar sempre a importância de se organizar politicamente, de agir 

coletivamente embora o sistema neoliberal coloque que o trabalhador deva lutar 

individualmente. Este incentivo ao individualismo é o que infelizmente fragmenta a 

luta política da classe trabalhadora.  

Ressaltam-se os Movimentos Sociais como alicerce para coletividade e 

saída do senso comum. São citados vários movimentos sociais, inclusive em Rio 

das Ostras. Quanto à organização de trabalhadores o leitor perceberá que está 

bem recuada. 

Um apontamento importante, é que o trabalhador deverá ter sempre em 

sua realidade, que enquanto houver a sociedade capitalista a luta continuará. Por 

isso é abordado também um fator que é fundamental, a ética. Ela é quem 

conduzirá o trabalhador a não alienação. A repensar esta sociedade. O que não é 

fácil, pois, o capitalismo transforma a caráter e coisifica pessoas. 

No capítulo três é feito um pequeno resumo da história de Rio das 

Ostras, sua emancipação, seu crescimento com a influência da Petrobrás, suas 

demandas, enfim, sua realidade.  Foram inseridos neste trabalho gráficos que 

contribuirão para sistematizar esta realidade. Nesta investigação algo chama a 

atenção, o trabalho informal como: vendedores ambulantes, camelôs, etc. 

recebem o título de “renda alternativa”, este título exerce o poder de camuflar a 

realidade, pois no decorrer do trabalho fica claro que é mais uma alternativa de 

sobrevivência e não opção. 

No decorrer do capítulo o processo da reestruturação produtiva é 

trazido à discussão para mostrar seus impactos na classe trabalhadora, 
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enfraquecendo sindicatos, associações, etc. entendendo que esses impactos não 

se deram unicamente no fator econômico, mas também, no fator político.  

Compreender essas constantes configurações que o capitalismo a todo 

o momento impõe à classe trabalhadora, faz parte do trabalho do (a) Assistente 

Social e endossa a importância do conhecimento teórico-metodológico bem como 

a identificação com o projeto ético político para não naturalizar nem reproduzir as 

desigualdades, preconceitos tão fortes em nossa sociedade. Por isso também a 

importância do Serviço Social é pontuada neste trabalho.  
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CAPÍTULO 1 - O CAPITALISMO E OS IMPACTOS NA CLASSE  

TRABALHADORA 

 

Ascensão da burguesia, desenvolvimento do capital, classe 

trabalhadora, pauperismo, desigualdades, etc. fazem parte de um processo 

histórico, onde, neste cenário, está decretado o antagonismo entre a classe 

capitalista e a classe trabalhadora. O capitalismo fará tudo para que o trabalhador 

não se reconheça também como sujeito desta história, para manter-se 

hegemônico. Nesta luta o capital está à frente, mas, por quanto tempo? Para 

entender como se dá este processo, Marx e Engels, tomando como referência, a 

grande crise comercial inglesa de 1825 debruçaram-se sobre essa sociedade 

para realizar suas investigações e descobrir seus nexos. Compreender e explicar, 

com clareza, as contradições do modo de produção capitalista é fundamental para 

que hoje se faça uma comparação das realidades concretas dos trabalhadores, já 

que a exploração se perpetua até hoje. 

O objetivo deste capítulo é explicitar como na sociedade capitalista na 

sua conformação de poder para subjugar a classe trabalhadora, usa de 

mecanismos de exploração que levam às desigualdades sociais. Desigualdades 

que se externam no desemprego, subemprego, trabalho precarizado, fome, etc. e 

que retira do trabalhador a opção de escolha, escolha de forma teleológica, 

orientada para o bem comum. 

O trabalhador se vê obrigado a criar formas para suprir suas 

necessidades imediatas e no cotidiano, tem de criar estratégias para sobreviver. 

Um bom exemplo acontece quando se aproxima os períodos de campanhas 

eleitorais, o trabalhador vê este período como uma chance de ter um emprego 

temporário. Desta forma, este período que deveria ser de reivindicações, luta 

política, partidária ou não, se transforma em mera relação de patrão e 

empregado. O trabalhador tem de se submeter a ficar como placa humana ou 

entregando os famosos “santinhos” pelas ruas por um período de 8 horas.  Um 

trabalho no qual ele não se identifica, não se reconhece de verdade e que, 

conforme Marx: 
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O trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua 
característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si 
mesmo, não se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente as 
energias físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o 
espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do 
trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho 
não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado (MARX, 2001 p.114). 

Resgata-se aqui um pouco do processo histórico das relações sociais 

na qual se firmou a sociedade burguesa no Brasil, a fim de descortinar esta 

aparência fetichizante que o capital em todo momento passa, de que é uma 

sociedade em que todos são iguais, tem os mesmos direitos e usa de mecanismo 

ideológico para favorecer sua legitimação com ajuda do Estado, e muitas vezes 

com coerção. Provocar uma reflexão sobre como esta relação de poder e 

subalternização interfere na consciência e no cotidiano dos trabalhadores 

trazendo em particular a cidade de Rio das Ostras, faz parte do objetivo deste 

trabalho, entendendo que a cada nova configuração do capitalismo é importante 

para a (o) Assistente Social compreender novas e velhas formas de exploração, 

seus níveis e possibilidade de intervenção. Cabe ressaltar que o caminho 

percorrido será pela ótica da teoria social crítica. 

 

1.1 A ASCENSÃO DA BUGUESIA GERA O EMPOBRECIMENTO DAS 

MASSAS  

No capitalismo o capital se acumula basicamente com a exploração da 

força de trabalho e em suas fases variadas constrói e reconstrói mecanismos para 

manter-se hegemônico. Assim, podem-se identificar os níveis de exploração do 

capital em suas diversas metamorfoses. 

No período do mercantilismo entre o século XV e início do século XVI, 

com a necessidade do comércio se desenvolver e se expandir exploram-se novas 

terras. A agricultura passou a ser vista como rentável e a criação de ovelhas 

também, o que levou à competitividade e acumulação, (WOOD, 2001). 

Camponeses foram expulsos de suas terras para abrir caminho ao 

desenvolvimento do capital. Ao mesmo tempo em que o capitalismo alcançou 

novo patamar com a lei de propriedade privada e acumulação primitiva, o 

trabalhador foi expropriado dos meios de produção, tornando-se assalariado.  
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[...] mediante expulsão violenta do campesinato da base fundiária, sobre 
a qual possuía o mesmo título jurídico feudal que ele, e usurpação de 
sua terra comunal. O impulso imediato para isso foi dado, na Inglaterra, 
nomeadamente pelo florescimento da manufatura flamenga de lã e a 
consequente alta dos preços da lã. A velha nobreza feudal fora devorada 
pelas grandes guerras feudais; a nova era uma filha de seu tempo, para 
a qual o dinheiro era o poder dos poderes. Por isso, a transformação de 
terras de lavoura em pastagens de ovelhas tornou-se sua divisa (MARX. 
1996, p. 343). 

 

O século XVIII foi marcado por diversos fenômenos sociais, foi neste 

século que o Iluminismo um movimento predominantemente filosófico, onde o 

homem passa a ter um pensamento autônomo a despeito de superstições, 

religião, começa pensar o mundo com bases racionais. O humanismo 

renascentista coloca o homem no centro, ou seja, aproxima o homem das coisas 

terrenas fazendo-o reconhecer que o que existe na sociedade tem tudo a ver com 

ele. Neste processo histórico surgiram várias transformações que abrem espaço 

para liberdade teleológica, assim, realizam-se a práxis, na arte e na ciência e sem 

dúvida com as invenções, a grande indústria moderna sela este século. 

Com os inventos tecnológicos e a burguesia já consolidada através da 

apropriação dos meios de produção, acontece no final deste século e início do 

século XIX a primeira revolução industrial, que teve como palco a Inglaterra. Que 

modifica o modo de organizar as relações sociais, o modo de produção e o 

tempo. O tempo que se torna abstrato, porque o homem passa ser regulado pelo 

relógio, que embora já existisse, foi inovado com os segundos, para maior 

controle do patrão sobre o empregado. “Os homens se transformaram em 

relógios, a repetir sempre as mesmas ações com uma regularidade que em nada 

se parecia ao ritmo natural da vida” (WOODCOCK, 1981, p.121). 

O desenvolvimento e o enriquecimento rápido sob a mediação do 

capital nesta fase se deve muito à expulsão dos camponeses das terras comunais 

no qual estes, são obrigados a se deslocarem para as cidades, o que 

automaticamente provoca a formação do que Marx chamou de exército industrial 

de reserva. 

Uma população trabalhadora excedente é produto necessário da 
acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, 
essa superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação 
capitalista, até uma condição de existência do modo de produção 
capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que 
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pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse 
criado à sua própria custa (MARX.1996, p.263). 

 

É importante ressaltar que a chegada do século XXI não trouxe 

alterações neste sentido e este exército industrial de reserva cresce cada vez 

mais. Hoje trabalhadores informais que fazem parte de uma população que é 

excedente procuram de alguma forma estratégia para sobreviverem. Como já 

mencionado o exemplo de panfletar nas eleições é apenas um deles. 

Voltando ao século XIX temos o trabalho industrial substituindo o 

trabalho artesanal, nascendo assim uma nova divisão do trabalho, isto impacta na 

classe trabalhadora, pois, para os donos de indústrias ao se produzir mais se 

lucra mais e com isso as indústrias submetem o proletário a exaustivas jornadas 

de trabalho. Essas jornadas somadas às péssimas condições de trabalho e 

salário baixo trarão miséria, fome e morte precoce de muitos trabalhadores dentre 

eles mulheres e crianças. 

A instalação de indústrias nos centros urbanos na Inglaterra também foi 

responsável pelo êxodo rural de homens com suas famílias, e a forma como os 

espaços urbanos foram organizados revela claramente a segregação. Os que 

possuem de um lado e os que nada possuem de outro (ENGELS, 2008). Desta 

forma inovações como a máquina de tear, por exemplo, obrigou os artesões a 

trabalharem nas indústrias tendo de migrar para a cidade, pois, 

Tornou-se possível produzir muito mais fio: se antes um tecelão ocupava 
sempre três fiandeiras, não contava nunca com fio suficiente e tinha de 
esperar para ser abastecido, agora havia mais fio do que o número dos 
trabalhadores ocupados podia processar. Assim são obrigados a vender 
sua força de trabalho nas fábricas para sobreviverem. Decidiu-se nos 
principais setores da indústria inglesa a vitória do trabalho mecânico 
sobre o trabalho manual e toda a sua história recente nos revela como 
os trabalhadores manuais foram sucessivamente deslocados de suas 
posições pelas máquinas (Engels 2008, p.48). 

Hoje ainda acontece o êxodo rural. A migração de trabalhadores 

desempregados, ou desqualificados que ainda deixam seu lugar de origem para 

buscar uma melhor condição de vida, acontece repetidamente. 

Nota-se que o desenvolvimento tecnológico que deveria contribuir para 

emancipar o homem, no sentido deste poder usar seu tempo de uma forma 
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melhor, como por exemplo, criar, adquirir mais cultura, tempo para o lazer, etc. 

ocorre justamente o contrário, o homem passa a ter menos tempo livre devido à 

necessidade do capital de acumular-se. Há a desvalorização do ser humano. 

A pequena cidade de Rio das Ostras procurou passar uma imagem de 

cidade modelo com o intuito de atrair pessoas para o turismo e também alimentar 

o setor imobiliário desenfreado na cidade. Basta apenas um olhar investigativo 

para perceber rapidamente a segregação na cidade e que não há nenhuma 

preocupação por parte das autoridades locais em disfarça-las. Ao andarmos pelos 

bairros vemos: de um lado bairros nobres com condomínios exclusivos e casas 

bem estruturadas, com saneamento básico, e do outro, bairros com crescimento 

de moradia precária e desordenada, sem estruturação, sem saneamento básico, 

sem falar das reservas naturais que cada vez mais diminuem para dar lugar ao 

ramo da construção civil. Este crescimento desordenado, sem planejamento, 

aumentou o índice de pobreza e miséria em Rio das Ostras, bem como outras 

expressões da questão social, como: aumento da violência, saúde ainda mais 

deficiente, etc. Santos se dedicou a estudar esta questão e sinaliza, “Urbanização 

acelerada só se realiza com o empobrecimento das massas” (SANTOS, 2008, 

p.281). 

Tal como no passado onde existiam “bairros de má fama” e uma área 

para os “mais afortunados”, hoje temos a favela e os bairros nobres onde estão 

concentrados os condomínios de luxo. Na citação a seguir o leitor poderá ficar 

confuso sem saber se Engels fala da sua época ou de nossos dias. 

[...] as piores casas na parte mais feia da cidade; a maior parte das 
vezes são construções de dois andares ou de um só, de tijolos, 
alinhadas em longas filas, se possível com caves habitadas e quase 
sempre irregularmente construídas. Estas pequenas casas de três ou 
quatro divisões e uma cozinha chamam-se cottages e constituem 
vulgarmente em toda a Inglaterra, excepto nalguns bairros de Londres, 
as habitações da classe operaria. Habitualmente, as próprias ruas não 
são planas nem pavimentadas; são sujas, cheias de detritos vegetais e 
animais, semeadas de charcos estagnados e mal cheirosos (...) casas 
reservadas a alta e media burguesias, e a partir dai enormes jardins e 
enormes casas de campo para os sem esgotos nem canais de 
escoamento, mas em contrapartida mais ricos industriais e comerciantes 
(ENGELS, 2008, p.59,82). 

 

Este empobrecimento não é só material, é espiritual, porque aliena, 

subtrai do trabalhador a capacidade de pensar criticamente a sociedade na qual 
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está inserido. Desta forma, segue o trabalhador, no seu cotidiano, sem 

questionar, naturalizando hábitos, costumes, preconceitos, o que para o capital é 

funcional porque imobiliza o homem impedindo sua autonomia, o que dificulta 

fazer escolhas eticamente direcionadas. Conforme enfatiza Barroco, 

Com o fetichismo geral, as relações sociais tendem a ser tomadas em 
sua aparência coisificada, restringindo a possibilidade de compreensão 
dos processos sociais, de suas mediações e determinações fundantes, 
bloqueando a capacidade de apreensão das contradições sociais, que 
são tratadas como antinomias insolúveis (BARROCO, 2013 p.258). 

 

1.2 – ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES - LUTAS DE CLASSES 

 

Quando a burguesia alcançou o poder rompeu com seu ideário 

revolucionário, após sua revolução ter se efetivado esqueceu que também lutou 

pela igualdade, por direito a ter direito, para ter um lugar, por humanização. Ela 

tornou-se autoritária e tem nos meios de produção a arma para submeter o 

“outro”, que nada possui além de sua força de trabalho. Desde então, 

trabalhadores vêm se organizando de acordo com a sua época lutando por 

igualdade de direitos. Muitas foram as lutas, muitas foram as conquistas. É 

importante sinalizar que com vitórias ou não, a classe trabalhadora não esteve 

estática por muito tempo. 

Hoje no Brasil podemos citar movimentos, sindicatos e partidos que 

tiveram e tem desempenhado papel importante na luta de classe, a exemplo do 

MST, da CUT, do PT e muitos outros. 

Nas últimas décadas a classe trabalhadora tem experimentado muitas 

derrotas diante da ofensiva do capital: trabalho cada vez mais precarizado devido 

às reduções dos direitos conquistados, aumento do emprego informal e 

subemprego e tantas outras ameaças à sua reprodução.  

A diminuição de participação da classe trabalhadora em movimentos 

sociais e políticos, greves, enfraquecimento dos sindicatos, aumento de votos 

nulo e em branco, são fatos que denotam o descontentamento e enfraquecimento 

da classe trabalhadora, o que contribui para a manutenção do capitalismo. Isto 
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fica evidente quando observamos que hoje no Brasil, 70% do congresso nacional 

são formados por empresários do agronegócio e indústrias. Com esses dados fica 

fácil compreender o porquê do retrocesso da luta do trabalhador. Esta realidade 

hoje pode não ser a realidade de amanhã, porque a história é dinâmica, 

processual, portanto, sofre mudanças. E quem vai lutar por mudanças são 

aqueles que estão sofrendo as expropriações, no caso, a classe trabalhadora. 

Se voltarmos ainda mais no tempo, ao século XIX, na Inglaterra, temos 

a reação dos pauperizados quebrando as máquinas das fábricas, devido à 

exploração do capital sobre os operários. Neste tempo a jornada de trabalho se 

estendia até 18 horas. Em sua maioria eram trabalhadores artesãos que ficaram 

desempregados por causa da máquina a vapor tendo de submeter-se aos 

ditames do capital. Vale destacar que este movimento operário que ganhou o 

nome de ludismo, contou com o apoio também da população o que forçou 

mudanças que não vieram de imediato, mais aos poucos e com muita luta. A 

vitória sobre a redução da jornada de trabalho contemplou primeiro as crianças e 

mulheres e depois os homens. A citação a seguir mostra um pouco sobre a 

realidade da nova sociedade burguesa naquela época. 

Durante o século XVII, quase toda a Europa vivenciou revoltas de 
trabalhadores contra o assim chamado tear de fitas (também 
denominado em alemão Schnurmühle ou Mühlenstuhl), uma máquina de 
tecer fitas e galões. No final do primeiro terço do século XVII, uma 
serraria movida a vento construída perto de Londres por um holandês, 
sucumbiu devido populacho. Ainda no começo do século XVIII, máquinas 
de serrar movidas à água só com dificuldade venceram a resistência 
popular apoiada no Parlamento. Quando, em 1758, Everet construiu a 
primeira máquina de tosquiar lã movida à água, ela foi queimada pelas 
100 mil pessoas que deixou sem trabalho. Contra as scribbling mills143 
e máquinas de cardar de Arkwright se dirigiram ao Parlamento 50 mil 
trabalhadores, que até então tinham vivido de cardarlã. A destruição 
maciça de máquinas nos distritos manufatureiros ingleses durante os 15 
primeiros anos do século XIX, provocada, sobretudo pelo emprego do 
tear a vapor, ofereceu, sob o nome de movimento luddita, pretexto ao 
governo antijacobino de um Sidmouth, Castlereagh etc., para as mais 
reacionárias medidas de violência. É preciso tempo e experiência até 
que o trabalhador distinga a maquinaria de sua aplicação capitalista e, 
daí, aprenda a transferir seus ataques do próprio meio de produção para 
sua forma social de exploração (MARX, 1996, p.60). 

 

Em 1836, trabalhadores lutaram na pelo sufrágio universal, o que levou 

às ruas milhares de operários. Isto acontece com o movimento cartista, (Carta ao 

povo), que ganha adesão exorbitante do povo. 
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Mais à frente tornaremos a falar destes movimentos e a sua relevância 

para a classe trabalhadora. 

Na França devido ao alto índice de analfabetismo, surgiu entre os 

tipógrafos a arte da Charge, que resiste até hoje. De fácil entendimento, se tornou 

uma inteligente forma de mostrar a realidade principalmente política ao povo e 

também uma forma de fazer crítica aos governantes da época, alguns textos de 

origem crítica política eram lidos em praça pública para socializar informações 

geralmente sobre corrupção, fraudes, etc. 

A Comuna de Paris não pode deixar de ser citada, já que não ficou só 

no plano político, foi também uma revolução, um enfrentamento direto entre as 

classes antagônicas que compõem o capitalismo. Seu caráter revolucionário 

demonstrou o descontentamento das massas em 1871, que através da luta 

armada na qual os comunistas chegam a tomar o poder. Ela é considerada como 

um patrimônio da luta do trabalhador até hoje. O nível de miséria em que o povo 

passava naquele momento retratava a extrema desigualdade que o capitalismo 

gera em si mesmo, Engels, explica muito bem a composição do capitalismo, 

vejamos. 

A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os 
instrumentos de produção, portanto as relações de produção, e, por 
conseguinte todas as relações sociais. A conservação inalterada dos 
antigos modos de produção era a primeira condição de existência de 
todas as classes industriais anteriores. A transformação contínua da 
produção, o abalo incessante de todo o sistema social, a insegurança e o 
movimento permanente distingue a época burguesa de todas as demais. 
A necessidade de mercados sempre crescentes para seus produtos 
impele a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. Ela precisa 
estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os lugares (MARX; 
ENGELS, 2008, p. 13,14). 

 

Conforme citado anteriormente, o desenvolvimento tecnológico e 

científico provocou profundas mudanças no mundo do trabalho e continua 

provocando até hoje. A grande indústria moderna com seus inventos e estudos 

conseguiu criar muitas coisas para o bem da humanidade. Uma verdadeira 

revolução na medicina trazendo cura de doenças, doenças que haviam decretado 

a morte para milhares de pessoas. Também no que diz respeito ao conforto, 

comodidade, locomoção e outros, houve avanços extraordinários, sobre isso não 

há o que se discutir. Muitos chamam este período de terceira revolução industrial. 
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Porém como o capital domina tudo para acumular, assim os profissionais 

cientistas, as invenções, ficaram subordinados ao capital, logo, muitos benefícios 

somente alguns poderão usufruir. 

 

1.3  NEOLIBERALISMO – ARMA PODEROSA DE OPRESSÃO 

 

O neoliberalismo chega ao Brasil em decorrência de uma reunião 

ocorrida nos EUA, em 1989, denominado “Consenso de Washington”, embora os 

governos das décadas anteriores já viessem utilizando políticas neoliberais. 

Organismos financeiros como FMI, Banco Mundial e BIRD, irão determinar e 

avaliar reformas que deverão ser seguidas. Neste momento, o neoliberalismo se 

apresenta imponente com pensamento de modernidade e como modelo perfeito, 

onde a liberdade de mercado é a base e oferece suas políticas públicas restritas à 

população miserável, já que o papel do Estado passa ser de regulador e 

assistencialista. Tem-se o que se denominou de “Estado mínimo”; mínimo para o 

trabalhador e máximo para o capital, Esta regressão atinge também o âmbito 

político, pois, direitos conquistados através de luta da classe trabalhadora, são 

retirados e alguns transformados em benesse para reforçar a cultura clientelista 

(IAMAMOTO, 2008).  

Esta condição de Estado frágil faz com que políticas públicas 

conquistadas sofram regressão causando mais sofrimento à população. 

Movimentos populares de resistências antes fortalecidos se estinguem. Neste 

sentido a política neoliberal no Brasil está focada em se integrar à lógica 

econômica internacional do capital e a globalização se encarregará desse 

processo, e para isso, exige-se a reforma do Estado. Usa dentre tantas 

estratégias para reduzir custos, as inovações tecnológicas, o deslocamento de 

fábricas para regiões mais pobres como no Nordeste para menor remuneração 

salarial do trabalhador, onde a capacidade organizativa destes trabalhadores na 

região é deficiente e maior o contingente de excluídos à procura de alguma forma 

para sobreviver. O que reforça o exército industrial de reserva não só nesta região 

como na cidade onde houve o deslocamento desta fábrica, ou empresa. O 
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trabalhador terá de ir até a empresa se quiser vender sua força de trabalho, se 

submetendo, isto é exatamente o que o capital almeja (CARCANHOLO, 1998). 

As terceirizações são também mecanismos do neoliberalismo para 

exploração do trabalhador, pois, contribuem para desestruturar e desestabilizar a 

organização da classe subordinada e dando lucro para o capitalista já que 

transfere responsabilidades e barateia a força de trabalho. 

As privatizações fazem parte da reforma, onde o patrimônio público é 

entregue ao capital particularmente ao capital estrangeiro. Ao se tornar empresa 

privada, não há mais compromisso com os serviços públicos, logo, quem perde é 

o cidadão. 

Esta abertura para o mercado internacional poderia, de certa forma, 

gerar benefícios para o trabalhador se o dinheiro resultante das privatizações não 

fosse destinado para o setor especulativo e para o pagamento da dívida pública, 

especialmente da dívida externa. 

Com o mercado livre é inevitável a mercantilização das coisas. Arte, 

religião, pessoas, tudo vira mercadoria, já que é estimulada a competitividade que 

com certeza, alimenta o individualismo. Este individualismo anula o trabalhador e 

dificulta a consciência de classe (HOBSBAWM, 2012). Ele irá sozinho em busca 

de melhoria e a buscará pensando em si e em seus familiares. A possibilidade de 

se unir, de se organizar para pensar uma sociedade melhor, pode lhe parecer 

utopia. 

A derrocada do socialismo deu ao capitalismo mais poder o que 

fragilizou ainda mais a consciência de classe, construindo sujeitos despolitizados. 

Neste sentido, novas formas de violências são reproduzidas por causa do 

aumento das desigualdades, como por exemplo, competitividade, discriminações 

com negros, imigrantes. O homem torna-se mais impaciente, moralista e 

intolerante, o preconceito é naturalizado em forma de xenofobia, linchamento, etc. 

começa um processo de desumanização. 

A mídia, o “príncipe eletrônico” (IANNI, 1998), tem um papel importante 

na manutenção do neoliberalismo, pois, tomará o espaço público que deveria ser 

político para consolidar ideologias mercadológicas, ou ajudar ainda mais na 
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alienação da sociedade através de shows, competição, etc. Aliás, consumir 

sempre, virou uma espécie de cultura, todos devem consumir para serem aceitos, 

esta lógica já incutida nas pessoas, obrigam-nas a trabalharem cada vez mais. 

Esta nova forma de sociabilidade não permite que as pessoas se vejam como 

pessoas e sim como consumidores. A reflexão sobre o que esta sociedade 

oferece ou não deveria ser um exercício diário no cotidiano para escapar da 

alienação, e esta também é a proposta deste trabalho. 

Quando o Estado, passa suas responsabilidades, como: privatizar, 

terceirizar, o setor empresarial se fortalece e o capital estrangeiro também. O 

Estado se distancia ainda mais do povo e isto só faz expandir ainda mais o nível 

de dificuldades de compreensão sobre a essência do funcionalismo do 

capitalismo. Quanto à decisão do Brasil em se submeter ao capital estrangeiro, 

Ianni faz uma comparação para melhor compreensão.  

[...] o Brasil nasce no século XVI como província do colonialismo e 
ingressa no século XXI como província do globalismo. Depois de uma 
longa e errática história, através do mercantilismo, colonialismo e 
imperialismo, ingressa no globalismo como modesto subsistema da 
economia global. A despeito dos surtos de nacionalismo e das 
realizações propriamente nacionais, como ocorre principalmente na 
época do populismo, isto é, do projeto e realizações do capitalismo 
nacional, ingressa no século XXI como simples província do capitalismo 
global; revelando-se um caso de dependência perfeita (IANNI, 2000, 
p.52). 

Na verdade no sistema capitalista aqueles que possuem, não querem 

deixar de possuir e nem dividir. Para isso tomam medidas e decisões que visam 

mantê-los no poder, sem se preocupar com o restante que são a maioria. Estas 

decisões leva este sistema a passar por diversas crises. Crise que como enfatiza 

Mészáros é global, justamente porque afeta a totalidade. Essas crises vêm 

permeadas de abundantes desigualdades que leva a população ao sofrimento 

frente ao enriquecimento desenfreado do capitalismo. A observação a seguir 

define muito bem este sistema contraditório. “Outra contradição básica do sistema 

capitalista de controle é que ele não pode separar avanço da destruição, nem 

progresso de desperdício” (MÉSZÁROS, 2012, p.13). 
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1.3.1 A QUESTÃO DA APARÊNCIA 

 

Não é de se estranhar que em geral o sistema capitalista seja aceito e 

não só isso, ganha adesão da classe trabalhadora que é a explorada, a que 

mantém o capital produzindo e reproduzindo e não ganha quase nada por isso, 

somente para sua reprodução. Mais a classe trabalhadora por mais ignorante que 

seja percebe esta exploração. Eles veem e muitas vezes vivem em condições de 

extrema miséria. Então porque não se rebela? Porque há uma aceitação em 

massa? De acordo com (CARCANHOLO, 2013, p.19), “somos todos aprisionados 

pela aparência”. Todos sem exceção; família, indivíduos, empresas, etc.  

Quando se observa hoje o capital financeiro, percebe-se que ele não é 

mais material, o dinheiro passou por um processo de desmaterialização, em 

muitas transações o dinheiro é fictício. Basta atentar para especulação imobiliária, 

sistema de crédito, sem falar na bolsa de valores. Um capital ilusório que é 

reconhecido pelo mercado e que produz riqueza e não possui dispêndio humano, 

mais que se autovaloriza. O autor coloca que a especulação é como um paliativo 

para as enfermidades estruturais do capital para manter a taxa de lucro. Estas 

estratégias do capital para manter-se hegemônico retira a centralidade do 

trabalho e gera mais miséria (CARCANHOLO, 2013). 

Na aparência vemos que o lucro do capital vem da capacidade 

empresarial, tecnologia e não do trabalho explorado. Assim o patrão não se vê 

como explorador. Ou seja, enxerga a realidade como unidimensional, porque o 

lucro aparece dissimulado. Vejamos o que Marx fala sobre esta dissimulação: 

O excedente do valor da mercadoria sobre o preço de custo, embora se 
origine diretamente do processo de produção, só se realiza no processo 
de circulação, e a aparência de provir do processo de circulação se 
robustece porque, efetivamente, em meio à concorrência, no mercado 
real, depende das condições deste a possibilidade de realizar-se e o 
grau em que se realiza em dinheiro esse excedente. Não é mister 
explicar novamente que, ao vender-se uma mercadoria acima ou abaixo 
do valor, a mais valia apenas se reparte de maneira diferente, e essa 
modificação, essa nova proporção em que diversas pessoas repartem 
entre si a mais-valia, em nada altera a natureza ou magnitude dela. No 
processo efetivo de circulação... a mais-valia que os capitalistas, 
individualmente, realizam depende do logro recíproco como da 
exploração do trabalho (MARX, 1980, p. 45). 
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Logo, com todas estas dissimulações, o trabalhador tende a ficar 

aprisionado num processo de aceitação e culpando-se por não ter êxito na sua 

vida.  

Este método que o capital utiliza repercute na consciência do homem, 

retira a liberdade de criar, pois, o ideário neoliberal é construído e reconstruído 

constantemente, e de forma sutil dificulta a luta de classe. 

Um bom exemplo de mudança de consciência crítica para consciência 

alienada pode ser demonstrado a partir do período da ditadura aos dias atuais. 

Na ditadura militar no Brasil no período de 1964-1985, estudantes, 

políticos, sujeitos comuns trabalhadores, levantaram sua bandeira contra o regime 

militar, desta forma percebe-se que antes cidadãos militavam para combater a 

desigualdade, exploração, lutavam por um ideário, assim com em 1978, com a 

paralização dos trabalhadores no ABC paulista que faz ressurgir o movimento 

operário onde o silêncio foi rompido. Em 1980 nasce o PT (partido dos 

trabalhadores) que se tornou um dos maiores movimentos de esquerda da 

América Latina e em 1983 é fundada a CUT (Central Única dos Trabalhadores) 

que se compromete com os interesses da classe trabalhadora. Isto só aconteceu 

porque houve militância com consciência crítica, havia consciência de classe e 

união. Hoje se trabalha nas eleições para legitimar o sistema que tem retirado 

exatamente tudo do trabalhador (CHASIN, 1980). Realizam assim, um trabalho 

esvaziado para si e concomitantemente gera mais riqueza para o sistema 

capitalista. 

São tipos de trabalho como os que são realizados nas vésperas das 

eleições, que retiram o valor ético do homem, porque no capital este “valor ético” 

é modificado. Sabemos que o caráter, personalidade, são valores duradouros, o 

que torna difícil manter num sistema que é impaciente, imediatista, onde tudo, 

principalmente a economia se convergem em curto prazo.  

As relações são rápidas e descartáveis, principalmente quando se trata 

da relação patrão e empregado. O trabalhador não deve estar na zona de 

conforto e sim sempre instável. Logo, como bem coloca (SENNETT, 2009), o 

capital é impaciente, dinâmico e exige retorno rápido, utilizando tecnologia à 

velocidade da luz. Assim laços como lealdade, compromissos mútuos deixam de 
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ser atraentes e a força de trabalho é vista como negociáveis, o que para o autor, 

afeta todas as áreas; familiar, particular, social, pois, 

As relações são sucumbidas com os “valores caleônicos da economia”, e 
estamos a todo o momento em confusão com nossos sentimentos, e 
sempre procurando salvar e manter alguns (SENNETT, 2009, p.11). 

 

São estas relações sociais fragmentadas e episódicas no capital que 

fazem com que o trabalhador sinta que ele é responsável por si mesmo, assim, 

ele assume sem resistir, sem protestar, por causa da ideologia neoliberal de 

culpabilização. Culpando a si mesmo ele poupa a empresa, Estado e 

consequentemente o sistema capitalista pelas atrocidades sofridas.  

Por causa da flexibilidade, o trabalhador fica “à deriva”, procurando 

alternativas para se reproduzir (SENNETT, 2009), porque no capital a 

instabilidade é normal. “O trabalhador sai do processo sempre como nele entrou – 

fonte pessoal de riqueza, mais despojados de todos os meios, para tornar essa 

riqueza realidade para si” (MARX, 1996, p. 203). 

 

1.3.2 RIO DAS OSTRAS, UMA POBRE MULHER OSTENTANDO RIQUEZA 

 

O contexto histórico de exploração do capital sobre o trabalhador no 

passado é diferente do contexto em que estamos inseridos na atualidade, a 

exploração hoje tem a forma de barbárie. É claro que o capital muitas vezes se 

viu obrigado a ceder para acalmar a classe trabalhadora, mas a ideologia 

fetichizante atua de forma ainda mais perversa. É perversa quando vemos que se 

produz mais do que se precisa e, no entanto, a fome é gritante em todo o mundo. 

É perversa quando vemos a dominação de uma classe sobre a outra, mas o 

fetiche é que todos têm os mesmos direitos e oportunidades, isto com a 

conivência do Estado que sela este acordo ideológico através da Constituição 

Federal. É perversa quando a classe trabalhadora obrigada a vender sua força de 

trabalho para sua reprodução se torna alienada, com sua capacidade de criar 

podada, não há satisfação nem realização naquilo em que está trabalhando.  O 

fato é que enquanto existir propriedade privada não haverá igualdade em nenhum 

sentido, Marx percebeu isto e registrou. 
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[...] o trabalho produz coisas boas para os ricos, mas produz escassez 
para o trabalhador. Produz palácios, mas choupanas para o trabalhador. 
Substitui o trabalho por máquinas, mas encaminha uma parte dos 
trabalhadores para um trabalho cruel e transforma os outros em 
máquinas. Produz inteligência, mas também produz estupidez e a 
cretinice para os trabalhadores (MARX, 2001, p. 113). 

 

Rio das Ostras é uma região que por estar próxima a região de Macaé 

que é uma cidade petrolífera, recebe também a participação nos Royalties, e 

assim como Macaé, sofre com o crescimento rápido e desordenado. 

Os Royalties, no governo FHC, a partir de 1995, passaram a ser regidos 

por uma lei, (Lei n.9.478/1997), mas, por não ter uma rigidez, deu liberdade aos 

gestores do município a utilizarem estes recursos como bem entendessem. Isto 

facilita o patrimonialismo percebido principalmente nas campanhas eleitorais e 

reforça o clientelismo. Pela precarização da saúde, educação e segurança na 

cidade, percebe-se que nenhuma ou quase nada é aplicada em Políticas Sociais. 

A indústria petrolífera, a mídia e as autoridades políticas locais 

desenharam Macaé e as cidades que ficam em seu entorno como uma nova 

Serra Pelada ou Eldorado dos Carajás, com promessas de empregos e salários 

excelentes. Isto provocou a migração de muitas pessoas, que vinham em busca 

de realização de seus sonhos individuais como: sair da pobreza, ter uma moradia 

digna, ter um carro, propiciar uma melhor educação para os filhos, etc. Mas não 

houve uma administração, nem preparo por parte de gestores do município para 

receber este contingente de pessoas. Logo, a cidade já sofre os rebatimentos 

deste boom. Rebatimentos que já são sentidos pela população. O índice de 

violência juntamente com o tráfico de drogas cresce cada vez mais. Entretanto, a 

cidade investe no turismo e no ramo imobiliário, já que é obrigada a vender a 

imagem de cidade tranquila, para isso conta com a mídia, que faz seu trabalho 

muito bem ao camuflar as demandas que a cidade sofre. 

A Petrobrás exige trabalhadores flexíveis, polivalentes e qualificados, e 

a estes estão reservados uma excelente remuneração, e para estes, o mercado 

imobiliário e construção civil, oferecerá casas bonitas e confortáveis, para vender 

a preços exorbitantes. Assim o capital obtêm lucros no final com as vendas de 

imóveis e também através de exploração de força de trabalho barata de pedreiros 

e serventes, que arriscam suas vidas, não tendo nenhuma garantia trabalhista, 
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nem materiais de seguranças necessários. Estes trabalhadores são alguns 

daqueles que não atenderam as exigências do mercado petrolífero por não se 

qualificarem ou não terem tido oportunidade e acabam aumentando o índice de 

pobreza na cidade. Como a cidade tem um forte apelo turístico estimula-se a 

ocorrência de eventos para servirem de atrativos, eventos estes que uma camada 

da população utilizará não para o lazer ou para adquirir cultura, mas para obter 

mais uma vez meios para sobreviver, assim comparecerão nestes eventos como 

catadores de latinhas, vendedores ambulantes, etc. Harvey faz uma excelente 

colocação, “Os Trabalhadores tem de criar estratégias para se reproduzirem” 

(HARVEY, 2001, p.145). 

O que está sendo problematizado aqui é a precarização do trabalho e a 

maneira como os indivíduos sozinhos encontram formas para sua reprodução já 

que entregues a sua própria sorte seguem perdendo cada vez mais valores éticos 

emancipatórios. A respeito deste tipo de regressão humana Lukács faz a seguinte 

crítica:  

Encerrados em suas atividades profissionais isoladas e esvaziadas de 
conteúdo social, os indivíduos se defrontam com sua atividade como 
com um poder estranho: “um místico e obscuro poder, cuja objetividade 
fatalista e desumanizada se contrapõe ameaçadora, e incompreensível, 

ao indivíduo” (LUKÁCS, 2013, p.123). 

O Exército Industrial de Reserva que Marx escreveu em seu livro, O 

CAPITAL, pode ser visto em massa no período eleitoral. Neste período os 

trabalhadores que vestissem a camisa do partido ou de seu representante 

político, não seriam trabalhadores assalariados e sim militantes. Militariam em prol 

de um ideário político, sairiam para partilhar no que acreditam, ou seja, o objetivo 

seria de transformação, ainda que não fosse plena, este seria o verdadeiro 

significado do trabalho neste período. Seria um trabalho que traria satisfação, 

trabalho em que o homem estaria contribuindo para uma práxis transformadora, 

desta forma emancipadora. Mas, a militância com sua relação de assalariamento 

destitui a cidadania, retira do homem a capacidade de pensar fora do senso 

comum, ou seja, refletir criticamente, e por estar vulnerável este trabalhador vê a 

oportunidade de satisfazer suas necessidades básicas e se torna imediatista, 

individualista, alienado, ficando a mercê dos “coronéis” da cidade. Ele acaba por 

fortalecer ainda mais uma classe que não é sua. E usa a camisa do partido como 
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um mero uniforme de trabalho, como se estivesse trabalhando em uma empresa 

qualquer. Sobre a forma como o capitalismo muda as relações sociais, a citação a 

seguir completa com certeza o raciocínio. 

Com o fetichismo geral, as relações sociais tendem a ser tomadas em 
sua aparência coisificada, restringindo a possibilidade de compreensão 
dos processos sociais, de suas mediações e determinações fundantes, 
bloqueando a capacidade de apreensão das contradições sociais, que 
são tratadas como antinomias insolúveis (BARROCO, 2013, p.258). 

Mas a classe trabalhadora não é tão frágil. Se nos detivermos na 

história, veremos que esta classe enquanto unida conseguiu reverter situações de 

extrema desigualdade e conquistou através de lutas, direitos que são usufruídos 

até os dias de hoje. Hoje também temos representações de trabalhadores em 

suas lutas como o MPL (Movimento do Passe Livre), MTST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto), o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra). O movimento estudantil da Faculdade Federal de Rio das Ostras e 

professores realiza um belo trabalho com projetos de pesquisas, palestras, etc. 

Abrindo espaço para que estes movimentos se mostrem e esclareçam não só 

para os estudantes como também para a comunidade. Tendo a oportunidade de 

voz. Para estes trabalhadores lutadores há um árduo caminho a ser percorrido, 

pois, não tem o apoio da população, já que, o que é divulgado sobre estes 

movimentos na mídia, é completamente distorcido, sendo marginalizados. 

Estes três movimentos citados reivindicam o direito à cidadania, 

criticam o mecanismo de exploração e opressão, lutam contra um gigante que é o 

capitalismo. O que se faz importante colocar é que de certa forma a classe 

desfavorecida que é a classe trabalhadora, sempre procurou um meio de reagir. 

O que nos leva a refletir que não é a militância que está reduzida e sim a forma 

como este trabalho está sendo realizado. Nota-se que todo militante político é 

trabalhador, mas nem todo trabalhador é militante político. 
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CAPÍTULO 2 - A IMPORTÂNCIA DE CONSCIENTIZAÇÃO, DE UNIÃO E DE 

LUTA POR PARTE DA CLASSE TRABALHADORA PARA ENFRENTAMENTO 

CONTRA A EXPLORAÇÃO CAPITALISTA  

 

 

Passou o tempo, já distante, em que a superstição atribuía as revoluções 
à perversidade de um punhado de agitadores. Todos sabem hoje que, no 
fundo, cada convulsão revolucionária deve existir uma necessidade 
social que as instituições envelhecidas impedem que seja satisfeito. É 
possível que esta necessidade não se faça ainda sentir muito 
profundamente e muito difusamente para assegurar um sucesso 
imediato, mas cada tentativa para sufocá-lo violentamente conseguirá 
apenas fazê-lo irromper com maior força até despedaçar as suas 
algemas. Se, portanto, formos derrotados é nosso dever recomeçar do 
princípio: o intervalo de espera, breve provavelmente que nos é 
consentido entre o fim do primeiro e o início do segundo acto, deixa-nos 
afortunadamente tempo para um trabalho muito útil: o estudo das causas 
que determinaram, com o seu confluir, a recente revolução e sua derrota; 
causas que não devem ser procuradas nos esforços, na genialidade, nas 
culpas, nos erros ou nas <traições> de alguns dirigentes, mas no estado 
geral da sociedade e na condição de existência de cada uma das nações 
em efervescência

1
. 

 

A citação acima foi escrita por Marx e Engels em 1850 e setenta anos 

depois Gramsci a usa para falar de um momento da classe operária que usa a 

greve como forma de luta na cidade de Turim durante dez dias e que contou com 

a adesão de meio milhão de operários, porém, foi derrotada. Ao analisar as 

possíveis causas da derrota, Gramsci aponta para um fato importante que insiste 

em rondar a classe trabalhadora até hoje. 

Resumidamente, é a falta de coesão e do espírito revolucionário do 

operariado que não amadureceu o suficiente para o que ele vai chamar de 

“orgânico disciplinado” (GRAMSCI, 1977). Cabe aqui ressaltar que esta greve fez 

com que estremecesse o capitalismo na Itália e provocou não poucas mudanças, 

principalmente na classe trabalhadora. 

                                            

1 Fragmento transcrito, segundo nota de G., de Karl 

Marx, Revolution et contrerévolution en Allemagne, Paris, 1906, 

Fir2-3. 0 ensaio foi porém escrito — em grande parte por F.Engels 

 



32 

 

No Brasil, vale a pena citar o momento em que os trabalhadores, não 

tendo nenhum amparo legal, tomaram a iniciativa de se organizarem para criar 

fundos, já que, podiam contar só com eles mesmos em casos de doenças, 

falecimentos, desempregos. 

Por volta de 1850 foram criadas as Sociedades do Socorro e Auxílio 

Mútuo. Dessas sociedades, vieram muitas outras como: IAPS, IAPM, IPASE, 

IAPB, etc. Esse tipo de organização traria mais tarde o sindicato. Com o sindicato 

já estruturado aconteceu a primeira greve em 1858, a greve dos tipógrafos no Rio 

de Janeiro. O fortalecimento da classe trabalhadora levou ao primeiro Congresso 

Operário Brasileiro (COB). 

Após a primeira guerra mundial, as crises se acirraram também no 

Brasil e com os salários baixos, em São Paulo, no ano de 1917, estourou a greve 

geral numa fábrica de tecidos e que teve adesão dos trabalhadores em todo 

interior do Estado. A classe trabalhadora se fortaleceu tanto que em 1930 

aconteceu a “Revolução de 30”, onde o Estado varguista usou de todos os 

artifícios para controlar os sindicatos; a criação do Ministério do Trabalho foi um 

deles, porém, não conseguindo, em 1935 é decretado a Lei de Segurança 

Nacional que proíbe as greves e isto levou ao enfraquecimento dos sindicatos. As 

lutas dos trabalhadores só ressurgiram em 1945, com o Movimento Unificado dos 

Trabalhadores (MUT), que lutou pela liberdade sindical (ANTUNES, 1991). 

Na década de 50 há novamente o fortalecimento da classe operária e 

em 1955 nasce a primeira Liga Camponesa onde trabalhadores rurais se 

organizam e formam sindicato que tem como meta principal a reforma agrária. 

É importante salientar que neste momento a classe trabalhadora 

conseguiu fazer valer muitas de suas reivindicações. Houve avanços 

extraordinários, conquistas como: férias, descanso semanal remunerado, jornada 

de trabalho que passou a ser de oito horas, regulamentação do trabalho da 

mulher e menores de idade. Isto não aconteceu sem lutas, sem perseguições e 

até mesmo mortes. O que prova que a classe operária quando organizada 

politicamente faz realmente a burguesia se sentir insegura, porque é a classe que 

a sustenta e isso faz com que recorram à extrema violência. 
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Não há como vencer o capitalismo sem ter a consciência de que não 

vai ser fácil, não vai ser dialogando. São classes que são e serão sempre 

antagônicas, logo, estarão sempre em disputa. 

Quando a classe menos favorecida começa a mover-se, obriga o 

Estado a mover-se também, se a classe fica estática, melhor para a burguesia 

que enriquece mais e se mantém hegemônica. Melhor para o Estado que fica em 

silêncio perante as desigualdades e pior para o trabalhador que não morre 

lutando, mas, muitas vezes, morre de fome, pelo descaso da saúde, desemprego 

e outros. O trabalhador não entra em confronto com os órgãos de segurança que 

defende os direitos burgueses, mais sofre a violência gerada pelo capitalismo 

todos os dias, através do abuso das autoridades, dos crimes que aumentam, dos 

direitos retirados, etc. É necessário ter consciência que sempre haverá escolhas e 

renúncias no percorrer da vida que comporá a história e os fatos. Logo, se a 

classe trabalhadora quiser um modo de vida melhor do que este que a sociedade 

capitalista oferece, deverá ela, começar a refletir eticamente para questionar e 

pensar a realidade, que é composta por várias esferas: política, econômica, 

cultural, etc. Ao olhar criticamente estas esferas a partir da totalidade, as 

possibilidades de identificar ainda mais o nível de exploração cometido 

despudoradamente por parte daqueles que detém os meios de produção 

emergirá, e assim consequentemente, no seu íntimo brotará a vontade de reagir, 

lutando. Conforme Heller isto não se dá de forma individual, como nesta 

sociedade neoliberal onde o indivíduo busca sozinho, alternativas, e sim 

coletivamente.  

 

[...] o homem é um ser genérico, já que é produto e expressão de suas 
relações sociais, herdeiro e preservador do desenvolvimento humano; 
mas o representante do humano-genérico não é jamais um homem 
sozinho, mas sempre a integração […] cuja parte consciente é o homem 
e na qual se forma sua 'consciência de nós' (HELLER, 1970, p.21). 

 

Não se pretende aqui colocar a classe trabalhadora em xeque, pois, a 

forma como se dá as relações sociais no capitalismo retira toda a liberdade do 

sujeito agir teleologicamente, ou seja, fazer escolhas fora do senso comum. Mas 

sim de mostrar como a relação de poder, subalternização dos elementos 
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constitutivos do capital reflete na consciência e consequentemente no modo de 

vida e o modo de “ser” dos trabalhadores, porém isto também pode ser usado 

contra o próprio capital, pois, a classe pode se rebelar. 

Sabe-se que a liberdade no capitalismo é equivocada, fetichizada, 

como por exemplo, a forma de trabalho, que é baseada numa relação de 

exploração e que tem no salário um dos artifícios para escamotear este grau de 

exploração. O sujeito não participa da riqueza socialmente produzida, a relação 

com seu trabalho é de estranhamento, decerto, que o trabalhador é o meio que 

leva a esta riqueza mais não parte dela.  

O relato a seguir conta uma parte da história que era tida como 

absoluta, como um fim em si mesmo, porém, o processo histórico vai mostrar que 

sempre há escolhas, o homem não fica estático para sempre e que 

conscientização e luta andam muito próximas da classe trabalhadora embora 

muitas vezes passem despercebidas. 

Testemunho de um tecelão manual, Sr. Thomas Heath, em 1816. 

Pergunta: Tem filhos? 

Resposta: Não. Tinha dois, mais estão mortos, graças a Deus! 

Pergunta: Expressa satisfação pela morte de seus filhos? 

Resposta: Sim. Agradeço a Deus por isso. Estou livre do peso de 
sustenta-los, eles, pobres criaturas, estão livres dos problemas desta 
vida mortal (HUBERMAN. 1981, p.163). 

 

Depoimento do Sr. John Moss, capataz de aprendizes numa fábrica de 
tecidos de algodão em Manchester para a comissão do Parlamento em 
1816 na Inglaterra. 

 

Pergunta: Eram aprendizes órfãos? 

Resposta: Todos aprendizes órfãos 

Pergunta: E com que idade eram admitidos? 

Resposta: Os que vinham de Londres tinham entre 7 a 11 anos. Os que 
vinham de Liverpool tinham entre 8 a 15 anos. 

Pergunta: Até que idade eram aprendizes? 

Resposta: Até 21 anos. 

Pergunta: Qual o horário de trabalho? 

Resposta: De 5 até 8 da noite. 

Pergunta: Quinze horas diárias era um horário normal? 
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Resposta: Sim. 

Pergunta: As crianças ficavam de pé ou sentada para trabalhar? 

Resposta: De pé. 

Pergunta: Havia acidentes nas máquinas com as crianças? 

Resposta: Muito frequentemente (HUBERMAN, 1981, p.165). 

 

Este documento que narra o modo de vida miserável dos trabalhadores 

num determinado período. Isto se dá graças ao individualismo, egoísmo daqueles 

que detinham o modo de produção e que, portanto, se achavam no direito de 

submeter os que só tinham sua força de trabalho. Trabalhadores enxergados 

como inferiores, inferiores porque nada tinham. Nada tinham porque lhes foi 

roubado com a inserção do novo modo de produção nascido com o capitalismo. 

Se em outra sociedade não eram ricos, pelo menos, tinham o que comer e 

moradia digna. Com a ascensão do capitalismo até isto lhes foi tirado. 

Contudo algo acontece que muda este cenário onde tudo apontava 

para um fim absoluto. Ora, se iriam morrer dando lucro para outros sem nem ter 

nenhum reconhecimento, porque não lutar? Embora os trabalhadores não 

atentassem para o que realmente estava acontecendo em sua totalidade, viram 

nas máquinas as causas de suas mazelas, deixando de perceber que a culpa era 

do homem, dos donos das máquinas que com fome de lucro os levavam a 

exaustão. Em um determinado momento decidem unir forças para combater um 

inimigo em comum, “as máquinas”, elas tinham de ser destruídas para pelo 

menos amenizar a raiva, vergonha e a dor. Este movimento que já foi citado 

anteriormente ganhou o nome de “Ludismo”, que foi o movimento de quebrar 

máquinas nas indústrias. Há neste momento a consciência de que todos os 

trabalhadores estão passando pela mesma luta. Isto induz a se organizarem para 

o enfrentamento, estes enfrentamentos começam a demandar organização, 

coesão e planejamento e estes fatores os levam às reflexões e pensar de forma 

consciente, desta forma, conseguem identificar o inimigo que estava camuflado, 

percebem que patrão e empregado não estão do mesmo lado, e que, portanto, 

nunca os entenderiam. Assim, começam a se ver como sujeitos de direitos, 

sabem que são importantes para o funcionamento do sistema. 
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Ao se organizar politicamente a classe trabalhadora se fortalece, cria 

uma identidade coletiva. Esta conscientização política impedirá que aceite 

resignado o que lhes está sendo imposto, apontando para mudanças concretas. 

O “Cartismo” nasce em consequência desta reflexão, deste ato de 

movimenta-se, de fazer algo para mudar. Foi um movimento de classe, apesar de 

ter sido também rejeitado e perseguido cruelmente. Conhecido como “Carta do 

Povo”, várias reivindicações trazia, dentre elas: sufrágio universal masculino, voto 

secreto, regulamentação do trabalho infantil e feminino, redução da jornada de 

trabalho para dez horas, etc. Mas, esta classe também fazia uma reivindicação 

muito oportuna para o assunto que este trabalho traz que foi a exigência de 

representantes da classe operária no parlamento e com remuneração, era 

necessário ter alguém do povo lá, alguém comprometido com a classe, com a 

causa. 

Diante de tais fatos históricos pode-se afirmar que gozamos de 

benefícios hoje que foram conquistados através de muita luta e de várias 

tentativas, derrotas e persistência por parte dos companheiros no passado.  

 

2.1  MILITAR PRA QUÊ E PRA QUEM? 

 

No Brasil é imprescindível falar mais minuciosamente de um momento 

histórico e heroico que uniu todos os tipos de pessoas e classes, nas seguintes 

décadas (1964-1985). Não eram só trabalhadores. Foram estudantes, pobres, 

ricos, profissionais com cargos importantes ou simples, donas de casa. Todos 

com objetivo maior: lutar contra a ditadura militar no Brasil. A história de crimes e 

atrocidades cometidas por parte das autoridades militares se perpetua até hoje, 

se pensarmos que os culpados não pagaram pelo que fizeram e as famílias 

esperam até hoje poder fazer um enterro digno de seus queridos e não obtiveram 

nenhuma resposta. 

Em 1945 tem-se o fim da segunda guerra mundial e com as nações se 

reconstruindo entra-se em um período histórico denominado “guerra fria”. Dois 

blocos, socialista e capitalista, irão disputar a hegemonia e gerar muitos conflitos 
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internos nos demais países. A América Latina foi o alvo de disputa destes dois 

blocos. 

O período de instabilidade que o Brasil passava na década de 60, a 

interferência dos Estados Unidos e a submissão do país culminou no golpe militar 

em 64. A promessa de desenvolvimento do país pelos governantes militares teve 

como base o Projeto Econômico que era pautado na superexploração da Força 

de Trabalho. Sim, foi a época do “arrocho salarial”! 

Mostrar um país em crescimento para a burguesia nacional e 

internacional era também uma das metas dos governantes militares, não foi por 

acaso que neste mesmo período acontece o processo de remoção das favelas, 

comandado pelo Governo Federal que visava segregação, preservando bairros da 

zona sul para a elite burguesa. O governo militar tinha como características 

primordiais, retirar a democracia e direitos constitucionais. O que veio a seguir foi: 

censura, repressão e as eleições passam a ser indiretas. Mas, na contramão 

temos militantes que se organizam para lutar, ainda que em menor número para 

derrubar a ditadura militar no Brasil. Um período marcado por violência e morte de 

civis ou não, que não podiam externar suas opiniões e tão somente aceitar o que 

estava sendo-lhes imposto, pois, não teve a participação do povo no que diz 

respeito se queria ou não a implementação da ditadura no país. 

O Movimento armado organizado contra a ditadura tinha uma 

identidade nacional. Todos visavam dias melhores, liberdade para eles, seus 

filhos e para o povo. Um pensamento onde o bem estar seria para que todos 

pudessem usufruir2.  Conforme o texto abaixo. 

 

Construía-se, a partir dali, um “sujeito revolucionário” O que os fazia 
agir? O que os levou à luta armada, à revolução? Uma geração de 
jovens acreditou com todas as forças em um mundo igualitário e se 
dispôs a doar suas vidas por esse imaginário. Enquanto os partidos 
queriam a tomada do Estado e a construção de outro regime político, o 
sujeito revolucionário não aceitava o papel que o mundo capitalista lhe 

                                            

2 A liga camponesa embora pouco citada também sofre com a ditadura no Brasil. A Guerrilha do 

Araguaia foi um agrupamento de militantes contrários à ditadura militar que acreditavam que a 
revolução socialista só teria sucesso se acontecesse no interior rural do Brasil. A Comissão 
Pastoral da Terra 1566 pessoas assassinadas de 1962-1989.  
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opunha, e apostava na construção de outras formas de relação humana 
(TELES, 2008, p.21). 

 

Como em toda organização de cunho político ou não, é necessário um 

ou mais líderes. Na ditadura, estes tiveram papel fundamental para o 

enfrentamento, não ficaram somente na liderança, mas também, saíram a 

guerrilhar. Viveram o que falavam e acreditavam. Por isso lutadores como: Carlos 

Marighella, Carlos Lamarca, Luiz C. Prestes, etc. foram homens que jamais 

poderão ser esquecidos, pois, eles fizeram sua história junto com o país. Sobre a 

participação das mulheres temos: Amélia Teles, Ana Maria Aratangy e outras. A 

arte também deu lugar para protestar, na música: Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Geraldo Vandré e outros. Na literatura o escritor Jorge Amado. A imprensa tem 

sua representação com o jornalista Vladimir Herzog (CASTELLO, 2009, p. 12). 

Muitos destes poderiam escolher ficar quieto, mudar de país, pois, 

muitos tinham boas condições financeiras, mas para estes, a questão não era só 

material, a política não era vista como profissão. Havia uma ideologia em que se 

acreditava. 

Hoje a Força de Trabalho que sustenta este país, está precisando de 

uma ideologia para acreditar e lutar, não uma falsa ideologia, mais uma ideologia 

pura, não contaminada. O leitor pode não conseguir entender que ideologia seja 

essa, talvez o poema abaixo possa levá-lo entender, e, assim quem sabe, nasça 

também um desejo de almejar e lutar por uma sociedade melhor.  

 

LIBERDADE 

Não ficarei tão só no campo da arte, 

e, ânimo firme, sobranceiro e forte, 

tudo farei por ti para exaltar-te, 

serenamente, alheio à própria sorte. 

Para que eu possa um dia contemplar-te 

dominadora, em férvido transporte, 

direi que és bela e pura em toda parte, 

por maior risco em que essa audácia importe. 

Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma, 

que não exista força humana alguma 
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que esta paixão embriagadora dome. 

E que eu por ti, se torturado for, 

possa feliz, indiferente à dor, 

morrer sorrindo a murmurar teu nome”. 

Carlos Marighella 

Como na contemporaneidade a mercadoria é o centro e não o homem 

fica fácil perceber porque hoje as eleições que são momentos de disputas 

políticas, de debates e embates tornaram-se também, numa relação 

mercadológica e consequentemente a militância ideológica dá lugar a militância 

remunerada. Outro fator importante é como se constitui estas relações nos 

períodos eleitorais, fica clara a relação de dominação e exploração no país e no 

caso desta pesquisa, a cidade de Rio das Ostras. Talvez seja também o momento 

de fazer aqui uma observação no que diz respeito à forma como se dão as 

eleições hoje. Quem realmente elege? Quem tem mais dinheiro, ou o trabalho de 

militância em sua essência?  O que está realmente por traz das urnas?  É um 

desafio que está posto ao trabalhador, que é criar estratégias para romper com 

mais esta forma de exploração, porque ele é ontológico e, portanto, com 

capacidade para realizar ações com valores realmente éticos, com ações 

transformadoras, mais que é necessário pontuar mais uma vez que não se dará 

individualmente. (BARROCO, 2001). 

Nota-se que em diversos partidos políticos existem equipes que se se 

autodenominaram “diaristas” e que cobram certa quantia em dinheiro para 

trabalharem durante as eleições e fora dela também quando precisar, ou seja, 

não há fidelidade porque não há ideologia política. Este trabalho é considerado 

como “bico”. Hoje se filia a um partido por algum interesse material, cargo, ou 

para se eleger ou eleger alguém, a relação muitas vezes é de clientelismo, 

identifica-se aí não só a compra de votos como também da consciência.  Seria 

uma nova forma de trabalho estranhado? 

A liderança política é quem tem todo poder de decisão hoje, e não o 

coletivo, ou seja, a base. Assim as eleições são ganhas ou não, pelo papel 

fundamental da mídia e do poder econômico, os militantes não tem a real 

significância na decisão. É o capital quebrando convicções e fragmentando a 
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ética, obrigando o trabalhador a se prostituir. “A prostituição da classe que não 

possui nada sob todos os aspectos” (MARX, 2001, p. 76). 

Na seara dessas discussões um gigante que se levantou imponente e 

que não pode deixar de ser contextualizada aqui, a mídia, que transformou com o 

advento da globalização, em uma indústria voltada na maioria das vezes para 

manipular consciências. Tem conseguido envolver o homem individualmente e 

coletivamente, partidos, sindicatos. Está presente em todas as esferas da 

sociedade com o poder de decantar uns e satanizar outros. Exercendo o poder 

que lhe foi conferido, domina com a ajuda tecnológica. Constrói e desconstrói a 

realidade de acordo com seus interesses que são interesses do bloco do poder. 

Através da cultura das massas, muitas vezes, segue transformando a realidade 

política do país em um espetáculo para entreter, o que veta possibilidades de 

escolhas para a classe trabalhadora. Atinge também o indivíduo bem informado, 

pois, devido ao individualismo este se isola e participa apenas como espectador. 

Tem o poder de criar perfis, tira uma pessoa do anonimato e a coloca como 

“salvador”, através de suas armas poderosas, o marketing e a imagem virtual. 

Nesta perspectiva, as ideias, comportamentos, etc. tomam formas de mercadorias 

que se polarizam e rebatem na imaginação dos indivíduos em forma de 

expectativas o que influencia no momento de decisão3. Chamada como “O 

príncipe eletrônico” por Ianni, ele faz a seguinte crítica sobre a mídia: 

O que singulariza a grande corporação da mídia é que ela realiza 
limpidamente a metamorfose da mercadoria em ideologia, do mercado 
em democracia, do consumismo em cidadania. Realiza limpidamente as 
principais implicações da indústria cultural, combinando a produção e a 
reprodução cultural com a produção e reprodução do capital; e operando 
decisivamente na formação de "mentes" e "corações", em escala global 
(IANNI, 1999, p. 17). 

 

Entretanto, apesar da mídia ter todo este poder, não se pode esquecer 

que nem toda a imprensa se deixou levar pelo fetiche do capital. Há profissionais 

que levam informação sem querer manipular, outro ponto é o antagonismo entre 

as classes que aponta sempre para momentos de tensão, onde as próprias 

                                            
3
 Entende-se por cultura das massas: televisão, jornais, revistas, rádio, que estão mais próximo do 
povo. 
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fissuras do capital contribuirão para outras formas de consciência apontando 

outras possibilidades. 

Outro setor que foi abarcado pelo capital são as ONGs. Esta entidade 

que data seu nascimento no Brasil na década de 50 era realmente “não 

governamental”. E tinha o discurso de rejeição à forma de poder da época que 

eram tempos de ditadura. Faziam um trabalho de educação popular junto às 

comunidades e cedia espaço para que militantes e igrejas pudessem manter 

contatos principalmente com os militantes exilados, era usada para intermediar a 

relação de apoio financeiro e político dos militantes. Na década de 60 há um 

grande aumento destas ONGs, elas passam a ganhar status e mais uma vez o 

capital se apropria passando ser uma opção de trabalho assemelhando à 

pequena empresa, mais uma vez a relação de assalariamento é identificado. 

Passando a chamar terceiro setor, o Estado transfere para ela muitas de suas 

responsabilidades, logo, se transforma em cúmplice do Estado.  

Assim sendo, além da precarização de serviços assistenciais, questões 

sociais que brotam constantemente, também está sendo oferecida á classe 

trabalhadora ONGs como empresas sociais e a profissionalização da militância. 

Em tempo de crise bom seria que as ONGs voltassem a ser espaço 

onde privilegiasse projetos que realmente expressassem mudanças, como ceder 

seus espaços aos movimentos sociais e outros que lutam também por 

transformações.  Um espaço que socializasse informações sobre a real situação 

do país para fazer formadores de opinião. ONGs e Movimentos Sociais se 

articulando fortaleceria e talvez colocasse a classe trabalhadora novamente na 

cena política (VIOLIN, 2006). 

 

  2.2 A ÉTICA COMO FATOR FUNDAMENTAL PARA EMANCIPAÇÃO 

HUMANA 

 

O homem como todo animal tem suas funções como: comer, beber, 

procriar, etc. que não só satisfazem suas necessidades como lhes dão prazer, 

mas, por ser teleológico possui também capacidades que um animal não possui, 
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esta capacidade é a de criar, intervir, modificar, o que o faz sentir livre.  Por ser 

diferente esta atividade que começa na mente com as ideias, planos, projetos, 

etc. se externaliza no trabalho e o torna um ser ontológico. Ela dá prazer ao 

homem de forma diferente como a função de comer ou beber, pois, o prazer está 

na objetivação, na realização da práxis, porém, no capitalismo com a forma de 

trabalho exigida, esta maravilhosa atividade é quase anulada, assim, o homem 

trabalhador deste sistema só se sente livre nas suas funções animais. Isto 

acontece, (MARX, 2001), porque, o trabalho que ele realiza não lhes proporciona 

prazer, é trabalho forçado, já que sua remuneração é apenas para suas 

necessidades básicas de reprodução. Observe a colocação de Marx: 

Quanto mais o trabalhador se esgota a si mesmo, mais poderoso se 
torna o mundo dos objetos, que ele cria diante de si, mais pobre ele fica 
na sua vida interior, menos pertence a si próprio (MARX, 2001, p. 112). 

 

Na sociabilidade do capital a exploração, opressão e o individualismo 

exacerbado colocam o trabalhador dentro de um contexto onde sua luta é 

enfraquecida por grandes influentes como o neoliberalismo e o Estado. Pois, no 

neoliberalismo os valores são propagados de forma diferente e cheios de 

subjetividades. 

A ideologia criada pelo capitalismo não diz respeito somente à falsa 

consciência, mas, também, tem a função social de responder aos conflitos de 

forma a naturalizar as desigualdades. O Estado se diz neutro, porém, atua em 

prol daqueles que detém os meios de produção. Além de delegar suas funções e 

responsabilidades, o Estado, limita gastos com: assistência, saúde e previdência, 

oferecendo para o povo políticas focadas, ou seja, políticas voltadas para os 

excluídos. E mais, essas políticas tendem a chegar aos municípios com viés 

clientelista para maior humilhação do trabalhador que já pagou pelos serviços.  

Valores éticos, relações humanas e sentimentos se perdem devido ao 

ocultamento dessas contradições. É exatamente isso! Uma ideologia que tem 

como função social disseminar normas e valores que serão reproduzidos no 

senso comum, ou seja, o capitalismo também dita modo de ser. Esta ideologia 

tende a negar a história, como se tudo já estivesse determinado. Isto leva o 

indivíduo a responder somente o que for imediato, para o momento, e suas ações 
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torna-se robotizadas, tornando um ser acrítico, o que contribuirá para manutenção 

desta sociedade (BARROCO, 2009). 

Ora, isto não acontece porque o homem é um ser fácil de manipular; 

acontece porque vivemos no cotidiano e é nele que a rotina, os hábitos induzem a 

utilizar a intuição e experiências vividas. Elas servem para tomada de decisões 

sobre o que o indivíduo está vendo e vivendo num determinado momento, por 

isso, acaba por reproduzir falas, preconceitos, é o senso comum. 

O que dificulta tomar atitudes pensadas de forma teleológica. Senso 

comum e alienação estão intimamente ligados ao cotidiano e consequentemente 

às atitudes e decisões do sujeito. Esta aparência enganosa do capital que tem na 

mídia seu maior aliado falseia os fatos e usa o cotidiano para sua dominação. A 

citação a seguir dará ao leitor a dimensão da covardia cometida principalmente 

contra os que só têm sua força de trabalho para vender. 

Nesse contexto, as relações sociais reproduzem as tendências da 
estrutura social à qual se vinculam: são relações excludentes, 
fragmentadas, desiguais, relativas, efêmeras, pontuais, limitadas,  
fugazes, contingentes, incertas. Não por acaso, elas – no capitalismo 
contemporâneo – reproduzem valores e comportamentos deste modo de 
ser e esse é contexto ideal para o florescimento das formas fundadas no 
irracionalismo, no niilismo e ideologicamente reatualizadoras do 
conservadorismo. Uma das formas mais cruéis de violência é que se 
reproduz cotidianamente através da ideologia neoliberal, que naturaliza 
as desigualdades. É violenta porque leva os indivíduos que vivem na 
subalternidade a aceitarem sua condição como justa e faz com que os 
dominantes perpetuem a dominação, com a consciência de que estão 
certos (BARROCO, 2009, p. 225, grifos do autor).. 

 

O homem sempre poderá fazer escolhas, embora este sistema esteja 

sempre se antecipando e fazendo as escolhas. Questionar e criticar não são 

estimulados e muitas das vezes, visto como “não muito educado”, mas na 

verdade, isto são artifícios para resignar a classe, pois, questionar estimula exigir 

resposta e descortina a falsa realidade. Este caminho quando percorrido gera 

conhecimento no qual o sujeito é induzido a pensar para o coletivo, isto só se dá 

quando se faz a suspensão do cotidiano para ver a realidade em sua totalidade e 

voltar ao cotidiano para buscar transformar essa mesma realidade, mas desta vez 

com uma leitura diferente porque no capital a realidade tem diversos nomes. E a 

partir desta leitura crítica este ser social cria alternativa, porque passa a ter 

criticidade e entende que tudo pode ser mudado e que nada está estático, 
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principalmente no que se refere à sociedade humana e já consegue discernir qual 

o real entendimento de valor ético (HELLER, 1970). 

O trabalho, sob a forma de assalariamento, típica da sociedade 

capitalista, anula tais escolhas porque o trabalhador o realiza por interesse e vive 

diferente grau de alienação todos os dias, acaba por incorporar muitas vezes uma 

identidade burguesa se tornando cada vez mais individualista. Por exemplo, hoje, 

o trabalhador procura seus direitos trabalhistas na forma privada, abrindo mão da 

luta política. Assim os direitos deixam de ser emancipatórios e toma outro viés 

(MORAES, 2005). 

Porém, não adianta ter consciência e reconhecer que as desigualdades 

existem. Não é ficar só no plano ideológico, é necessário que se materialize no 

campo político para que as atitudes sejam direcionadas eticamente. 

Mais como falar em ética no capitalismo? É contraditório. A ética supõe 

valores emancipatórios como, liberdade, por exemplo, mas, o que nos é 

apresentado é uma falsa liberdade, uma liberdade egoísta, voltada para o “eu” e 

não para o “nós”. Onde o incentivo ao individualismo retira a possibilidade de se 

pensar no “outro”. A ética exige ação, decisão o que faz com que o indivíduo 

nesta sociedade entre em constante conflito consigo mesmo porque se confronta 

com sua vontade e os valores dados e exigidos pela sociedade. Numa sociedade 

que gera exclusão, violência, etc. a ética entra fragmentada. O desemprego e 

subemprego não são percebidos como formas de violência, ao contrário é 

naturalizado, porque de certa forma estes são necessários também à reprodução 

do capital, visto que, quanto mais alienada a classe trabalhadora mais submissa 

ficará. Assim ser ético no capitalismo é fazer um grande esforço para transcender 

o cotidiano onde ficará mais à vontade para criar possibilidades, através de ideias 

que possam intervir na realidade (CHAUÍ, 1999). 

A ética o faz se reconhecer como sujeito histórico, que pode contribuir 

para mudanças. Ao defender valores realmente éticos sairá da esfera da 

particularidade e entrará na esfera da universalidade não aceitando mais a 

ideologia ilusória capitalista, nem a naturalização da violência, desigualdade, 

preconceito, etc. 
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Quando a consciência começa a gerar criticidade ainda que não 

totalmente, tem-se ai, uma arma importantíssima para combater o clientelismo e 

paternalismo tão latente na cultura brasileira. O que é um grande desafio já que 

aquilo que é direito do povo é repassado em forma de favor ou benesse. Políticos 

principalmente, e não só, usam a coisa pública para conseguir seus objetivos. Por 

outro lado quem se deixa manipular acaba por contribuir com a manutenção desta 

prática e para o aumento de corrupção no país. 

O desemprego, o baixo salário, a falta de atendimentos às 

necessidades básicas violam a personalidade de qualquer indivíduo. Este fica 

vulnerável, e quando não segue o caminho da violência ou marginalização, se 

torna submisso e acaba achando que não foi o bom o suficiente para mudar sua 

história de vida. Torna-se presa fácil para manipuladores e aproveitadores que 

sem escrúpulos usam essas pessoas em benefício próprio. Para assegurar sua 

reprodução, o trabalhador terá de contar com Políticas Sociais, que focadas na 

miséria, em nada contribuem para que saia dessa condição, já que não são 

Políticas voltadas para emancipação e sim para os docilizar, para que 

permaneçam quietos.  

Esta forma do capital gerir a sociedade é interpretada por Barroco da 

seguinte forma:  

O irracionalismo exerce, como ideologia, uma função de enfrentamento 
dos conflitos, na óptica dos interesses de manutenção da sociabilidade 
burguesa; ao transferir o enfrentamento dos conflitos para a 
subjetividade dos indivíduos, fetichizando suas formas de representação, 
contribui para a dissimulação e o ocultamento da essência da realidade, 
para a naturalização da desigualdade estrutural da ordem burguesa, 
constrói uma cultura anti-humanista e passiva e, de modos diversos, 
afirma a ordem burguesa como o fim da história, negando à práxis social 
(BARROCO, 2013, p.262). 

 

O conhecimento de direitos e deveres são passos dados em rumo à 

emancipação humana e o Serviço Social é uma profissão com conteúdo 

fortemente político e aliado na luta contra a alienação e despolitização para a 

liberdade e em muito tem contribuído para esclarecer aos seus usuários os seus 

direitos. 
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2.3 O SERVIÇO SOCIAL UM GRANDE ALIADO NA LUTA CONTRA A 

ALIENAÇÃO E DESPOLITIZAÇÃO EM PROL DE UMA LIBERDADE PLENA 

 

Foi mencionada anteriormente a década de 70 como um momento 

importante no Brasil e neste tópico será mais um pouco explorada. É também 

nesta década onde as manifestações foram sendo novamente afloradas em 

diversos setores e o Serviço Social não fica alheio a estas manifestações e se 

rearticula já identificado com o pensamento dialético crítico para uma nova forma 

de intervir na realidade. Observa-se isto claramente quando em 1979 acontece o 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que também ficou conhecido como 

“O Congresso da Virada”. Paralelo a isto o Serviço Social participa dos debates e 

está atento ao que está acontecendo no momento, porém, com uma leitura mais 

crítica da realidade. Mas é somente em 1993 que já alicerçados na corrente 

crítica marxista que o Código de Ética vem consolidar o Projeto Ético Político, 

onde se percebe nitidamente o amadurecimento da profissão.  

É necessário, no entanto, evidenciar aqui os princípios fundamentais 

do Código de Ética para entender a responsabilidade do Serviço Social bem como 

dos (as) Assistentes Sociais na luta pela consolidação dos direitos do cidadão. 

 

- Reconhecimento da liberdade como valor ético central e 
das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais; 

 

 - Defesa, intransigente, dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo; 

 

 - Ampliação e consolidação da cidadania, considerada 
tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos 
civis, sociais e políticos da classe trabalhadora; 

 

 - Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida; 

 

- Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que 
assegure universalidade e acesso a bens e serviços relativos aos 
programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 
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- Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de 
grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças; 

 

- Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e 
compromisso com o constante aprimoramento intelectual; 

 

- Opção por um projeto profissional vinculado ao processo 
de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-
exploração de classe, etnia e gênero; 

- Articulação com os movimentos de outras categorias 
profissionais que partilhem dos mesmos princípios deste Código e com a 
luta geral dos/as trabalhadores; 

 

- Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional; 

 

- Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem 
discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, 
religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física. (Código de 
Ética Profissional, 2011). 

 

Uma das armas poderosas que o Serviço Social tem usado para o 

enfrentamento contra o neoliberalismo e toda conformidade deste modelo de 

sociedade é o arcabouço teórico-metodológico construído ao longo destes anos e 

formação acadêmica crítica. Também a inserção destes profissionais em espaços 

diversificados como: escola, hospitais, empresas públicas e privadas, etc. onde 

emergem as expressões das questões sociais, que para os profissionais 

Assistentes Sociais é como um desafio, pois, estão na contramão de um sistema 

acomodado, que burocratiza, e que oferece serviços precarizados, demonstrando 

total desrespeito à população. 

 Assim, neste sistema que traz desesperança, fica para o profissional 

não esquecer o compromisso que firmou através do código de ética com a classe 

subalterna no sentido de construir com estes possibilidades de exigir seus 

direitos. Ter a consciência de que exerce nesses espaços um importante papel de 

inclusão e construção de novos valores, sabendo que esse é um papel político 

como formador/educador. Conforme afirma Yamamoto: 
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O assistente social lida, no seu trabalho cotidiano, com situações 
singulares vividas por indivíduos e suas famílias, grupos e segmentos 
populacionais, que são atravessadas por determinações de classes. São 
desafiados a desentranhar da vida dos sujeitos singulares que atendem 
as dimensões universais e particulares, que aí se concretizam, como 
condição de transitar suas necessidades sociais da esfera privada para a 
luta por direitos na cena pública, potenciando-a em fóruns e espaços 
coletivos. Isso requer tanto competência teórico-metodológica para ler a 
realidade e atribuir visibilidade aos fios que integram o singular no 
coletivo quanto à incorporação da pesquisa e do conhecimento do modo 
de vida, de trabalho e expressões culturais desses sujeitos sociais, como 
requisitos essenciais do desempenho profissional, além da sensibilidade 
e vontade políticas que movem a ação (IAMAMOTO, 2009, p.33). 

 

Um ponto importante diz respeito à atuação dos (as) Assistentes 

Sociais como trabalhador, pois, o Serviço Social ao institucionalizar-se e legitimar-

se como profissão coloca este profissional na condição de qualquer outro 

trabalhador que tem de responder ao seu empregador. Porém, este, deve 

também responder ao usuário concomitantemente. Esta situação posta todos os 

dias pode trazer acomodação e alienação reduzindo seu fazer profissional por 

causa das cobranças, rotinas e ações burocráticas, mas também, pode servir 

como desafio a ser superado, já que está presenciando os mecanismos de 

exploração e dominação, podendo assim, estabelecer estratégia profissional e 

política para intervir trazendo resposta mais próxima as necessidades do 

trabalhador. Fazendo um distanciamento crítico para ver as possibilidades dadas, 

porque entende que não são pelas políticas sociais que o usuário conseguirá se 

emancipar. Diante disso, reforça-se a importância da formação acadêmica 

teórico-crítica entendendo que não há dicotomia entre teoria e prática. Isto 

impedirá que o profissional se torne massificado, pois, também sofre exploração 

do trabalho. Sobre esta tensão, Iamamoto sintetiza. 

Verifica-se uma tensão entre o projeto profissional, que afirma o 
Assistente Social como um ser prático-social dotado de liberdade 
teleológica, capaz de realizar projeções e buscar implementá-las na vida 
social; e a contradição de trabalhador assalariado, cujas ações são 
submetidas ao poder dos empregadores e determinadas por condições 
externas aos indivíduos singulares, às quais são socialmente forjados a 
subordinar-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se (IAMAMOTO, 
2008, p. 416). 

 

É no campo de trabalho, no cotidiano, que os (as) Assistentes Sociais 

verão submergir as contradições, as desigualdades, enfim, onde a questão social 

se apresenta como objeto de trabalho. Apresentar-se-ão também muitos desafios. 
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Desafios que devem ser rompidos para não cair no senso comum, fatalismo, 

messianismo, voluntarismo que são determinantes na condução do caráter e do 

atendimento prestado ao usuário. Correndo o risco de ora de cair no processo 

neoliberal de culpabilização do indivíduo, isentando o Estado e aqueles que 

detêm o meio de produção de suas responsabilidades, ora, realizando um 

atendimento fragmentado contribuindo ainda mais para a despolitização dos 

usuários e facilitando a prática clientelista, já que, a ideologia capitalista unifica as 

contradições e oculta as desigualdades dissimulando a dominação. 

Sabendo que a questão social tem suas multiplicidades, e, portanto, 

devem ser analisadas em suas particularidades para que se possa avançar no 

atendimento, pois, o sistema segrega cada vez mais o indivíduo, quando gera 

riqueza para poucos e produz miséria para muitos. A tendência da questão social 

é aumentar e adquirir multifaces. 

Assim com o Estado submetido aos interesses políticos dominantes, 

escolhendo honrar o capital financeiro ante as necessidades da população, 

oferecendo Políticas Sociais focada na miséria extrema, segue a classe 

trabalhadora sendo extorquida sofrendo corrupções de soma de dinheiros 

exorbitantes e tendo que suprir sozinha sua sobrevivência. Neste cenário é que 

estão inseridos profissionalmente os (as) Assistentes Sociais, cabendo levar 

esclarecimento, viabilizar direitos e direcionar os sujeitos para participação em 

atividades políticas, culturais, que irá reforçar a luta política por direitos, e 

conscientização. Logo estes profissionais tem pequeno mais importante papel no 

caminho para a emancipação humana (CFESS, 2001). Porque o trabalho e as 

relações sociais nesta sociedade são realizados de modo que negam as 

possibilidades de emancipação.  

Desvelar o que está por traz do cotidiano, no caso deste estudo, para o 

cotidiano de Rio das Ostras, dentre tantas formas de exploração, é importante 

para compreensão de novas e velhas configurações que o capitalismo impõe aos 

trabalhadores. Pois, o Serviço Social, através do código de Ética e do projeto 

ético político, expressa seu descontentamento e se remete para enfrentar estas 

contradições. Assim estar comprometido e identificado com este projeto, é 
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também analisar criticamente a realidade em sua totalidade. A citação a seguir 

completa esta reflexão. 

Para uma análise do Serviço Social na atualidade, é necessário situá-lo 
no contexto de transformações societárias que caracterizam a sociedade 
brasileira dos últimos anos – em tempos de globalização. Tempos em 
que a economia e o ideário neoliberal intensificam as desigualdades 
sociais, com suas múltiplas faces. Tempos em que crescem as massas 
descartáveis, “sobrantes” e à margem dos direitos e dos sistemas de 
proteção social (YASBEK, 2002, p.19). 

 

2.4  E A LUTA CONTINUA ... 

 

Continuando com a década de 70, lá fora a crise do petróleo traz 

rebatimentos em todo mundo. E em 1978 metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo fazem greve que tem a adesão de cerca de quase dois mil trabalhadores 

que cruzam os braços negando sua força de trabalho, é a classe trabalhadora 

ressurgindo com toda força e trazendo novamente um sindicato fortalecido, o 

“Novo Sindicalismo” (CHASIN, 1980). Contudo é na década de 80 que o povo 

brasileiro ainda passando momentos de incertezas com inflações crescendo 

incessantemente que chega em 1983 a 239% e a dívida externa contraída que 

mostrando sua face com os altos juros impulsionarão a classe trabalhadora a 

reagir e os militantes que sobreviveram e permaneceram no país irão se unir a 

estes trabalhadores, dentre eles muitos estudantes. É a militância em sua 

essência. Para vivenciar o que foi este momento veremos o que nos diz Chasin,  

Tal como os braços cruzados de maio, as greves declaradas dão-se no 
bojo da crise do “milagre”, e têm por raiz insofismável e explícita a 
objetiva e declarada miséria das massas trabalhadoras (CHASIN, 1980, 
p. 88, grifo do autor). 

Desta práxis virão sucessivas greves que mudarão o cenário da vida 

dos metalúrgicos e de outros trabalhadores profissionais em outras áreas que 

compreenderão o sentido de união. Desta ação também nascerá a CUT4 em 

                                            
4
 Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada em 28/08/1983 no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo 

do Campo, São Paulo, durante o 1º Conclat –Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, ocorrido em 
agosto de 1983, ainda durante o regime militar e em contraponto à ditadura civil militar. Participaram desta 
fundação 5.059 delegados, de 912 entidades (335 urbanos, 310 rurais, 134 associações pré-sindicais, 99 
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1983, a CGT em 1986, que traz em sua pauta, não só a questão dos baixos 

salários e condições de trabalho, mas também, o direito de se organizarem e de 

se manifestarem, esta vitória que é o direito a greve é reconquistada em 1988, 

assim, uma onda de protestos e movimentos de civis vão acontecendo e os 

militares cada vez mais perdendo força e representação. 

Fortalecida, a classe trabalhadora, agora exige estar na cena politica 

novamente porque se vê como sujeito histórico e quer participar, e o PT que 

nasce em 1980 vai crescendo cada vez mais com a responsabilidade de 

representar a classe trabalhadora. 

Um das manifestações de grande importância e também de muita 

beleza que contou com a participação de políticos, estudantes, artistas, mais 

principalmente a participação da massa que contabilizou mais ou menos trezentas 

mil pessoas foi o movimento das “Diretas já!” que estava sendo germinado em 

vários Estados mais que ganhou força em 1984, embora, as eleições diretas só 

venham se concretizar em 1985. Em 1989 acontece a eleição direta para 

presidente da República. O presidente eleito pelo povo demonstra em muitas de 

suas ações o desrespeito pela confiança depositada pela nação. E o povo mais 

uma vez sofre. Porém, desta vez não se demora a se levantar e protestar, assim, 

em 1992 o movimento conhecido como “caras pintadas”, por ter grande adesão 

de jovens, arrasta às ruas uma multidão para exigir a saída do então presidente 

Fernando Collor de Mello, que sai de cena neste mesmo ano. 

Eis ai um grande motivo para que não se desista nunca de militar, de 

protestar, de não ter medo de exigir mudanças e principalmente de lutar contra a 

ideologia capitalista que insiste em fazer com que se acredite que a luta é 

individual, cada um lutando pelos seus interesses. O trabalhador não deve nunca 

esquecer que é o protagonista, terá sempre a o papel principal quando exigir, pois 

ele tem a Força de Trabalho! 

O Partido dos Trabalhadores (PT) trocou a identidade que tinha com a 

classe trabalhadora para preservar interesses do grande capital. O que se 

                                                                                                                                    

associações de funcionários públicos, 5 federações, 8 entidades nacionais e confederações). Esse número 

de delegados representava mais de 12 milhões de trabalhadores. 
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verificou foi que quando se tornou um grande partido com a ajuda do povo, este 

deixa de ser revolucionário e se transforma em partido da ordem quando chega 

ao poder, dentre outros agravantes, passa executar apenas políticas sociais que 

chegam ao povo como benesse, enfraquece sindicatos e se curva ao jogo do 

poder monetário. Logo, o saldo é: desvalorização do salário mínimo, retirada de 

direitos trabalhistas, privatizações e abertura para o comercio internacional. Se 

fizermos uma análise temos uma classe trabalhadora novamente silenciada e 

desta vez não por uma ditadura militar, mas, pelo enfraquecimento dos sindicatos, 

que foram tão expressivos em décadas anteriores. No caso da CUT, por exemplo, 

que defendia liberdade e autonomia sindical buscando transformações políticas, 

econômicas e sociais para universalização dos direitos e afirmando que havia 

rompido com os sindicatos conservadores, corporativistas. Hoje o que se percebe 

é que seus interesses políticos nada têm a ver com o ideário de transformação da 

sociedade, passando a ser braço sindical do governo, se tornou corporativista. 

Não suportou o agressivo avanço do neoliberalismo (ANTUNES, 2013). 

Com respeito à classe trabalhadora de Rio das Ostras há uma carência 

de uma organização dos trabalhadores para enfrentamento das desigualdades e 

assegurar direitos. A falta de associações de trabalhadores que tragam à pauta as 

reais necessidades do trabalhador só ajuda o fortalecimento das autoridades 

representantes do capital na cidade. Com efeito, as rugosidades que a cidade já 

não consegue esconder, aparecem apartando cada vez mais a classe 

trabalhadora e dificultando as lutas, pois, o poder econômico está em mãos de 

agroindustriais e empresários diversos que se revezam de tempos em tempos. E 

em diversos setores a questão social, já está potencializada. Como pode ser visto 

a seguir. 

5Na questão da renda e habitação observa-se que o índice de 

moradores de rua tem aumentado em relação à década anterior, onde não se via 

pessoas morando na rua, a incidência destes, no Pronto Socorro, com suas 

histórias de abandono da família somado ao desemprego acusa depressão na 

                                            
5
 Os dados foram identificados a partir de planilhas e gráficos construído pelas 

estagiárias e Assistentes Sociais do Pronto Socorro e com as observações registradas no  
diário de campo 
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gestão municipal; as estratégias usadas pelo trabalhador ao criar vários tipos de 

rendas alternativas para sobreviverem têm aumentado, já que estes tipos de 

trabalho geralmente são realizados nas ruas não sendo difícil perceber o aumento 

da presença destes trabalhadores. Como o exemplo do Centro do Rio de Janeiro, 

observam-se também aqui pessoas trabalhando nos sinais de trânsito usando a 

arte para ganhar seu sustento, no interior dos transportes públicos, trabalhadores 

que possuem profissão ou não, mais que estão desempregados, ganham a vida 

como vendedores ambulantes tendo que pedir carona para vender pequenos 

produtos dentro de vans ou ônibus, tais expressões não eram vistas nesta cidade, 

hoje já se tornou rotina. O trabalho de entregar folhetos nas ruas cresceu muito, o 

que é preocupante, pois é realizado por jovens e adultos, o que demonstra o 

despreparo profissional e indica que os governantes não estão investindo nem 

incentivando a qualificação profissional. Por outro lado observa-se que empresas 

privadas estão cada vez mais investindo em cursos preparatórios. Identifica-se aí 

mais uma vez a lógica mercadológica, disponível para quem pode pagar.  A 

educação na cidade fica retida apenas no ensino escolar tradicional normativo, 

não se estendendo para curso de inglês, informática que são imprescindíveis para 

se disputar no mercado de trabalho que o próprio capital tanto exige. Na questão 

da habitação há uma política quase nula se compararmos o crescimento 

populacional ao ramo especulativo imobiliário com seus preços exorbitantes tanto 

para alugueis como para compra de imóveis e que não procedem com a renda da 

população. Os bairros mais pobres já contam com o crescimento desordenado, 

sem infraestrutura, sem acompanhamento de peritos profissionais o que já 

anuncia tragédias principalmente nos períodos de chuva e que rebatem no Pronto 

Socorro visto ser uma unidade institucional de portas abertas. 

O importante movimento da Reforma Sanitária na década 70/80, 

contribuiu para consolidação do SUS, configurando o Tripé (saúde, assistência e 

previdência), embora não tenha se efetivado plenamente ao contrário, sofre até 

hoje barreiras para se consolidar em todo pais, ainda que, na Constituição 

Federal a saúde seja universal, no cotidiano das pessoas não é bem assim. 

Nesta cidade a falta de equipamentos ou equipamentos danificados é 

uma reclamação comum e constante dos usuários no Pronto Socorro da cidade.  

O deslocamento para fazer exames fora da cidade em clínicas particulares aponta 
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depressão no uso do dinheiro público e não se sabe se houve ou não licitação, 

além do incômodo de o usuário ter de se deslocar para outra cidade para 

realização de exames. Na mesma proporção o aumento da rede privada de saúde 

vem se ampliando cada vez mais, isto como se sabe tem a ver com a 

mercantilização da saúde.  

Fazer essas mediações se faz importante para o tema que está em 

evidência aqui, pois, estes trabalhadores aceitarão qualquer coisa para se 

reproduzirem, e muito provável trabalharão nas próximas eleições não como 

militantes pensantes mais como trabalhadores explorados pertencentes ao 

exército industrial de reserva e dependentes de políticas públicas, por não terem 

nenhum horizonte. 

Fim de expediente cinco e meia. Cartão de ponto, operários saem da 
fábrica cansados da exploração. Oito horas e de pé. E de pé na fila do 
ônibus lotado. Duas horas de pé ou sentado. Vida de operário. Vida de 
operário. Vida de operário. Braços na máquina operando a      situação 
crescimento da produção. E o lucro é do patrão. Semana é do patrão 
Ganância é do patrão” (Pato Fu) 

 6
“. 

 

Outro espaço que poderia fortalecer a classe trabalhadora na cidade 

seriam as associações de moradores, que tem número significativo na cidade. 

Sabe-se que as Associações de Moradores são representações políticas que por 

se situarem dentro dos bairros estão mais próximas das pessoas e, não só podem 

como devem usar esses espaços para ouvir estes moradores.  

Mais o que foi percebido através da fala com alguns representantes, é 

que em algumas associações o viés era religioso e não político, retirando a 

possibilidade de crítica e afastando quem não se identifica com religião. Os sites 

mostram sempre comemorações, fotos pessoais do (a) presidente ou fotos com 

vereadores, o que pode retirar autonomia, também é usado para divulgação de 

eventos da cidade como capoeira, festa da roça, e datas comemorativas. 

                                            

6 Pato Fu é uma banda brasileira de rock alternativo, formada em 1992 na cidade de Belo 

Horizonte. Foi considerada pela revista time uma das dez melhores bandas do mundo fora dos Estados 
Unidos.  Composta atualmente por Fernanda Takai, John Ulhoa, Ricardo Koctus, Glauco Nastacia eLulu 
Camargo, a banda possui um som que vai do rock alternativo à música experimental, incluindo 
influências eletrônicas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernanda_Takai
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Ulhoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Koctus
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Glauco_Nastacia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lulu_Camargo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lulu_Camargo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_alternativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_experimental
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_eletr%C3%B4nica
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Observa-se que os moradores não reconhecem a associação como espaço de 

luta criado para que possam reivindicar por melhorias de seus bairros. 

 A descaracterização de um espaço de participação popular, nega a luta 

histórica da classe trabalhadora por direitos, os participantes da diretoria da 

associação de moradores são pessoas geralmente relacionadas com o poder 

público vigente e que por isso não se opõem, apenas reproduzem uma proposta 

preestabelecida, isto acarreta no fortalecimento da classe dominante. 

Os diversos Movimentos Sociais que existem apesar de separar 

interesses e trabalhadores fornecem sem dúvida subsídios que contribuem para 

esclarecimento, e, aguça naqueles que se envolvem a criticidade, a desconfiança, 

ingredientes básicos para se aproximar da emancipação. Estar envolvido em 

Movimentos Sociais pode servir como uma vacina potente que poderá ativar 

novamente a luta no sangue do trabalhador, pois, ele sentirá fortalecido por estar 

unido coletivamente a um propósito comum. 

Neste período de incertezas os Movimentos Sociais7 tem exercido um 

grande papel no que diz respeito não só a exigências de direitos e de se 

manifestarem, mas também, porque sinaliza que saíram do senso comum, tem 

outro olhar da realidade, essa consciência política os leva a ter e preservar 

valores éticos e políticos porque lutam por alguma causa, nesse sentido, estes 

movimentos atraem pessoas que acreditam em mudanças, acreditam que tem 

forças para fazer estas mudanças, ou seja, eles são os militantes pensantes. O 

que almejam é para o coletivo. É o que no momento está à disposição para a 

classe trabalhadora. 

Em Rio das Ostras o movimento estudantil da UFF, participa 

ativamente dos acontecimentos não só da universidade, mas também da cidade e 

promovem palestras aberta à comunidade, realizam passeatas, trazem alunos de 

escolas públicas e particulares para vivenciarem a realidade de uma universidade 

pública. Não tem se calado diante da precarização da universidade e protestam 

                                            
7
 O Movimento dos Trabalhadores Desempregados “Pela Base” é um movimento social que 
busca, a partir da mobilização do povo organizado, lutar na reivindicação dos direitos e das 
necessidades mais imediatas, seja na educação, saúde, cultura, trabalho, etc. 
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contra o ensino à distância como uma forma de defender uma educação de 

qualidade. 

O Movimento chega de Estupros foi gerado dentro da universidade e 

ganhou logo adesão da comunidade visto que este tipo de violência estava e 

ainda está naturalizado na cidade. As autoridades locais por despreparo ou 

machismo, não davam a devida importância o que contribuiu para o aumento 

desta violência devido à impunidade. Ir às ruas, fazer palestras, distribuir cartilhas, 

enfim, houve uma mobilização que está dando frutos. A participação dos docentes 

e discentes do Serviço Social nos Conselhos realizados na cidade tem trazido ao 

debate importantes discussões e propostas. A parceria entre estudantes 

universitários e movimentos sociais pode trazer possibilidades de saída do senso 

comum para a população de Rio das Ostras. 

Cabe ressaltar que os movimentos sociais que são contra a ordem 

vigente são marginalizados, o que consequentemente influenciam na adesão ou 

não por parte do povo porque são apresentados como rebeldes e não como 

contestadores a exemplo do MTST e outros.  

Como os partidos políticos tem demonstrado que tem se rendido aos 

encantos do capitalismo, o ideal seria que os movimentos sociais não estivessem 

atrelados a nenhum partido político, para terem mais autonomia, pois, organizado 

dessa forma possibilitaria mais condições para realização da práxis. 

Diante do exposto podem-se fazer algumas colocações: 

 1° - O capitalismo é instável e só tem capacidade de criar soluções 

provisórias e que assim como teve um início, terá um fim.  

2° - Pode-se ousar afirmar que os Movimentos Sociais apontam como 

um caminho que pode trazer um “despertar,” contribuindo para a organização da 

classe explorada que tomando consciência de classe para si lute não só por uma 

vida mais digna, mas também, por uma sociedade melhor, mas deverá romper 

com o politicismo. 
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CAPÍTULO 3 -  PARTICULARIDADES DA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS – UM 

BREVE HISTÓRICO 

 

A história de Rio das Ostras foi documentada em forma de relatos e 

data de 1575. Situada na Capitania de São Vicente e habitada pelos 

índios Tamoios e Goitacazes, Rio das Ostras tinha a denominação de Rio Leripe 

(molusco ou ostra grande), ou Seripe. Parte das terras da Sesmaria cedida pelo 

capitão-mor governador Martim Correia de Sá, no dia 20 de novembro de 1630 foi 

delimitada com dois marcos de pedra colocada em Itapebussus e na barreta do 

rio Leripe, com a insígnia do Colégio dos Jesuítas8. 

Os índios e os jesuítas deixaram suas marcas nas obras erguidas 

nestes trezentos anos, como o da antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

o poço de pedras e o cemitério, com a ajuda dos índios e dos escravos. Após a 

expulsão dos jesuítas no ano de 1759, a igreja foi terminada no final do século 

XVIII, provavelmente pelos Beneditinos e Carmelitas. 

A antiga igreja desmoronou totalmente na década de 50 e sem restar 

ruínas, foi construída no ano de 1950 uma nova igreja, próximo ao local onde se 

situava a primeira. 

Um grande marco na cidade é a passagem do Imperador D. Pedro II. 

Que veio a descansar na sombra da figueira centenária. O crescimento da cidade 

deu-se ao redor da igreja, e Rio das Ostras era rota de tropeiros e comerciantes 

rumo à Campos e Macaé, teve um progressivo desenvolvimento com a atividade 

da pesca, que foi o sustentáculo econômico da cidade até os meados deste 

século. 

A construção da Rodovia Amaral Peixoto foi devido à demanda da 

expansão turística da Região dos Lagos e pela instalação da Petrobras em 

Macaé, estas foram responsáveis pelo crescimento extremo da cidade. Com isto 

se dá sua emancipação político-administrativa, do município de Casimiro de 

                                            
8
 Dados históricos retirados do site da Prefeitura de Rio das Ostras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_S%C3%A3o_Vicente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tamoios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martim_Correia_de_S%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1630
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imaculada_Concei%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1759
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_S%C3%A3o_Bento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Carmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_dos_Goytacazes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Amaral_Peixoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_dos_Lagos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casimiro_de_Abreu_(Rio_de_Janeiro)
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Abreu, em 10 de abril de 1992. Este aumento populacional pode ser mais bem 

percebido no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO I - NÚMEROS DE HABITANTES EM RIO DAS OSTRAS 

 

 

 

Os setores imobiliários e turísticos da cidade se aproveitam da 

presença da Petrobrás em Macaé que atraiu milhares de pessoas, e, usam os 

canais de divulgação para colocar a cidade como um lugar perfeito para se morar. 

Com se pode observar na propaganda retirada da internet. 

Um lugar de natureza exuberante. A jovem cidade de é uma das que 
mais crescem no Brasil. Praias, sol, muitos atrativos e localização 
estratégica na Região dos Lagos, a Costa do Sol. Situada a 170 km da 
capital fluminense, Rio das Ostras conquista visitantes de todo país.  
 águas limpas e tranquilas e uma rede de atendimento capacitada. Cerca 
de 70 hotéis e pousadas oferecem mais de 3.300 leitos. Quem visita Rio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casimiro_de_Abreu_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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das Ostras encontra uma prestação de serviços eficiente. Os 
investimentos na formação de mão-de-obra garantem atendimento 
qualificado para o setor, uma das principais atividades econômicas do 
município. Com investimentos públicos em urbanização e infraestrutura, 
Rio das Ostras melhorou a qualidade dos serviços para moradores e 
visitantes

9
. 

 

Logo pessoas são atraídas em busca do paraíso. A realidade como se 

sabe é que a cidade se preparou para pessoas que podem pagar. A propaganda 

acima enganosa coloca que os serviços são de qualidade para todos, o que não 

procede como já foi explicitado anteriormente. Com respeito à mão de obra 

qualificada percebe-se pelo próprio site da prefeitura que os cursos oferecidos 

gratuitos são sempre direcionados para recepcionar os turistas, e isto contribui 

para o aumento do exército industrial de reserva, já que não há incentivo de 

outros cursos. Logo se percebe que não há preocupação em oferecer saída ao 

trabalhador e sim para satisfazer o interesse da rede de hotelaria da cidade, os 

sobrantes ficam à própria sorte. 

 

3.1 RENDA ALTERNATIVA OU ALTERNATIVA DE SOBREVIVÊNCIA? 

 

Em conversa com o subsecretario municipal e chefe da coordenadoria 

do COMFIS, Sr. Edmilson Lourenço da Silva a respeito do trabalho informal, ele 

faz a seguinte colocação: “A regulamentação e cadastramento dos trabalhadores 

informais da cidade não foi só com a intensão de controlar, mas, qualificar estes 

trabalhadores com respeito à higiene, receptividade, etc. para melhor atender os 

turistas”. Percebe-se que não havia e nem há preocupação com o morador 

trabalhador que não tendo trabalho tem de criar meios para sua sobrevivência.  A 

renda alternativa está regulamentada sob esta Lei Municipal; N° 1091 de 10 de 

outubro de 2006, embora esta atividade seja exercida há décadas. 

O subsecretário chama atenção a um importante ponto: “No início 

podia-se chamar de renda alternativa, agora é necessidade primária”. Diante do 

exposto entende-se que as autoridades sabem que a classe trabalhadora está 

                                            
9
 Disponível no site da Prefeitura de Rio das Ostras. 
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sofrendo os rebatimentos deste boom na cidade e nada fazem mesmo estando 

graficamente e estatisticamente registrado em seus sistemas.  

Quanto à procura de trabalhadores para se cadastrar, ele afirmou que 

tem aumentado muito e que as vagas já não estão sendo suficientes, mesmo com 

as desistências. 

Esta discussão aponta que, os operários urbanos estão sofrendo cada 

vez mais com a precarização do trabalho, por isto o aumento do emprego 

informal, submetidos à exploração do trabalho, lei da terceirização e a 

segregação. Este fenômeno é bem visível também a partir da década de 70 com 

a acumulação flexível e o desenvolvimento tecnológico que gera o excedente da 

força de trabalho. Este desenvolvimento da tecnologia que deveria proporcionar 

ao homem mais objetivação em seu trabalho, acontece exatamente o contrário, 

há um retrocesso quando se observa a diminuição de força de trabalho ativa. 

Assim, a tecnologia favoreceu muito mais a acumulação do capital (HARVEY, 

2001). 

O fato é que, trabalho como: 10camelô, vendedor ambulante, etc. 

proporciona ao trabalhador o fetiche de que ele é seu próprio patrão, e que, 

portanto, não se sente excluído, segregado. Isto é bem funcional ao capital devido 

à extração da mais valia. O trabalhador não percebe que muitas vezes abre mão 

de lazer, sem contar com os direitos trabalhistas que praticamente desaparecem. 

Quanto aos trabalhos informais Harvey levanta a seguinte questão: 

O rápido crescimento de economias “negras”, “informais” ou 
“subalternas” também tem sido documentado em todo mundo capitalista 
avançado, levando alguns a detectar uma crescente convergência entre 
sistemas de trabalho...  indicam o surgimento de novas estratégias  de 
sobrevivência para os desempregados, ou pessoas totalmente 
discriminadas (HARVEY, 2001,p.145). 

 

                                            

10 O s três termos a seguir são distintos  - vendedor ambulante, camelô  e 

barraqueiro. O camelô geralmente vende suas mercadorias em uma barraca ou ponto fixo; já o 
vendedor ambulante vende com certa mobilidade e circulação pelas ruas oferecendo suas 
mercadorias  aqueles que estão em trânsito; e o barraqueiro  monta sua tenda  em feiras e 
exposições devidamente demarcadas. 
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Este trabalhador não mais sente tanto a segregação. Vê-se como 

cidadão, recupera sua autoestima e sente que tem “valor”. 

Ao viverem o cotidiano de suas vidas esses trabalhadores informais 

são tragados pelo imediatismo tendo de vender de qualquer forma seus produtos 

para levar o sustento para seus lares. Isto acarreta em trabalhar mais, inclusive 

finais de semana e feriados, até que suas mercadorias terminem ou que tenham 

conseguido dinheiro suficiente para quitar suas dívidas. São estas questões que 

leva quase todos desta sociedade a reproduzirem a frase “tempo é dinheiro”, há 

quase um desespero, e, isto afeta todas as relações.  Logo, percebe-se que 

quanto mais o neoliberalismo avança mais alienado fica o trabalhador (SENNETT, 

2009). 

Cabe destacar que esta legalidade através de cadastro, implica em 

pagar taxas no qual o COMFIS é o responsável, o que é contraditório, pois, o 

trabalhador tem de pagar para trabalhar em espaços que lhes são determinados e 

não escolhidos por eles, além de ter de cumprir exigências normativas como: não 

passar daquele território demarcado, somente em determinada praia, uniforme 

para serem identificados com mais facilidade, etc. Assim a presença do uniforme 

apontará para aqueles vendedores que não estão uniformizados e estes sofrerão 

pressão e perseguição tendo suas mercadorias apreendida. Há todo um processo 

para se cadastrar que perpassam desde a burocratização por causa das poucas 

vagas, às vias clientelistas. 

Enfim, quando o trabalhador consegue um meio para sair da miséria 

extrema, a ofensiva neoliberal que segrega e exclui, vem para tomar a sua parte.  

Devido ao enfraquecimento dos sindicatos hoje, o trabalhador sente 

necessidade de ter um espaço público ainda que fragmentado, que represente a 

categoria, para dar voz a suas causas e visão de seus perfis. 11 A ARTI 

(associação riostrense dos trabalhadores informais) é uma destas associações 

que foi organizada por trabalhadores que foram excluídos do trabalho formal e 

outros. 

                                            
11

 ARTI – criada em: 14/04/2006 com a finalidade de resistir às pressões das 
fiscalizações que eram tidas como “exageradas”. 
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O presidente da associação Sr. André Gomes permanece no cargo 

desde a criação (2006), o que demonstra centralização de poder e não muita 

participação dos trabalhadores que não entram com outro representante que 

possa fazer frente ao líder atual. Novamente no site da associação as notícias 

referem-se sempre a eventos, festas, etc. E que estes são patrocinados pela 

prefeitura o que sinaliza jogo político.  Não há no site nenhuma referência sobre 

reuniões com temas que apontem reais necessidades da classe. 

Associações como a ARTI poderiam ser espaços que levassem os 

trabalhadores à suspensão do cotidiano, levando-os a repensar suas realidades e 

negociando com representantes do município seus direitos e ideias, e quem sabe 

destas reuniões surgissem também o nascer de novas objetivações.  

Decerto que não se está questionando aqui o trabalho informal e sim a 

forma como ele se apresenta ao trabalhador, podando suas escolhas. Pois é bem 

verdade que a cidade não seria a mesma se estes trabalhadores não estivessem 

presentes dando seu colorido particular à cidade. 

O gráfico a seguir foi construído através de dados do COMFIS. 

GRÁFICO II - Dados dos Trabalhadores Informais - Cadastrados no COMFIS 

Referência de 2013 – 2014 - 2015 
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De acordo com o cadastro geral de empregados e desempregados, o 

CAGED, de janeiro de 2015 a janeiro de 2016 em Rio das Ostras, houve uma 

queda de empregos formais de 6,61%.  No ramo da construção civil 12,57, 

comércio 6,01, serviços em geral 6,61.  

Porém de acordo com Coordenadora do banco de emprego da cidade, 

Sra. Maria do Carmo, além da diminuição de oferta de emprego, a cidade sofre 

também por não ter mão de obra qualificada, tendo que buscar em outras cidades 

principalmente profissionais de nível superior, os que possuem optam para serem 

autônomos. A coordenadora também comenta que, “havia sempre oferta de 

vagas para domésticas, faxineiras, mas também este setor teve uma queda 

grande em relação aos anos anteriores”. O que sinaliza que famílias estão 

fazendo cortes orçamentais e o emprego doméstico está dentro destes cortes.12 

Acrescenta que o setor de Home Care é o que mais oferece vagas, porém, 

desloca o trabalhador para lugares distantes e nem todos tem esta 

disponibilidade. Enfatiza ainda que novos cadastros estão aumentando, o que 

significa que a cidade continua recebendo pessoas de outros lugares e que o 

aumento da população não deve parar. Como pode ser observado no gráfico a 

seguir. 

 

ENCAMINHAMENTO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016 – 2008 PESSOAS 

EFETIVADOS -                       500 

PROCURA –                          1508 

NOVOS CADASTRADOS        975 

 

 

 

                                            
12

 O termo Home Care é de origem inglesa. A palavra “Home” significa “lar”, e a palavra “Care” 
traduz-se por “cuidados”. Portanto, a expressão Home Care designa literalmente: cuidados no 
lar. O Home Care deve ser compreendido como uma modalidade contínua de serviços na área 
de saúde, cujas atividades são dedicadas aos pacientes/clientes e a seus familiares em um 
ambiente extra-hospitalar. 
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GRÁFICO III - DADOS DO BANCO DE EMPREGO DE RIO DAS OSTRAS 
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Ao lermos este gráfico fica claro que se juntarmos o índice de procura 

de emprego dos moradores com os novos cadastros chegar-se- á a conclusão de 

que há um grande índice de pessoas que estão a “deriva” em Rio das Ostras, e 

que a tendência é aumentar. Estes não conseguindo emprego irão buscar formas 

de sobreviver conforme muito citado neste estudo. O que nos leva a totalidade, 

pois que, este fenômeno não é típico da cidade, mais sim, de todos os países que 

estão sobre a rédea do capitalismo. Diante do exposto, a triste configuração 

histórica da força de trabalho na sociedade atual é descrita da seguinte forma: 

Os que migraram para outros Estados trabalham em condições das mais 
adversas. Os que migraram do campo para as cidades, estão em 
condições extremamente precárias e desesperadoras e quem 
permanece no campo ou a ele voltar por ter se desencantado com a 
cidade, resta mobilização (TAVARES, 2011, p.104). 

 

A citação acima mostra o quão sozinhos estão os trabalhadores em 

qualquer parte do Brasil, mas, longe de ser pessimista, ao mesmo tempo, 

convoca os trabalhadores a se mobilizarem e unirem-se, pois, igualmente, são as 

dificuldades em comum que os levará a reais possibilidades mudanças.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A urgência que o capitalismo tem em se acumular rebate em todas as 

esferas da sociedade. Os rebatimentos nas relações sociais, econômicas e até 

mesmo culturais são desastrosos. Este dinamismo do capital que traz a 

precarização do trabalho, exclusão e segregação será alvo desta pesquisa, no 

momento em que se entende que tais elementos são os responsáveis pela 

alienação do trabalhador, são o que os impede de fazer escolhas valorativas e 

que ultrapassem a singularidade dando espaço para pensar coletivamente. Com a 

falácia de que este sistema é democrático, esta falsa ideologia impregna o 

trabalhador através da mídia, que acaba por incorporar ideias neoliberais que só 

contribuem o aumento de sua alienação.  

Um resgate histórico se faz necessário para entender os processos que 

levaram a hegemonia do capitalismo até hoje. 

Assim em uma cidade pequena com Rio das Ostras pode ser visto o 

neoliberalismo explícito em suas multifaces. 

O crescimento da população sem organização e preocupação trouxe 

aumento da pobreza, haja vista, o aumento de moradores de rua e 

desempregados. O descaso com o trabalhador é notório quando se depara com 

políticas sociais deficientes. Também o revezamento do poder político entre si, 

fazendo-se hegemônico reforçam as práticas clientelistas, que de certa forma 

prende a população impedindo que surjam novas formas de resistências. 

Os chamados espaços políticos como associações, movimentos 

sociais, partidos políticos, etc. surgem quando se entende que o homem é um ser 

social e que, portanto tem necessidade de se articular com os outros. A partir dos 

diálogos, discussões consegue transcender de sua singularidade. Quando vê que 

suas necessidades são também as do “outro”, começa pensar coletivamente, é a 

união de um só propósito que provoca mudanças. Neste sentido os Movimentos 

Sociais aparecem como alternativa para construção desta coletividade e de uma 

nova identidade, já que buscam organizadamente reivindicar direitos perante os 

representantes políticos.  
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A exemplo das vitórias trabalhistas conquistadas ao longo da história 

verifica-se que elas se deram porque a classe estava unida e organizada. É só 

desta forma que os trabalhadores de Rio das Ostras e no geral; desempregados, 

informais ou não poderão conquistar direitos. 

Diante do exposto o desafio está colocado. 

Para a universidade o desafio é abrir suas portas para dar voz e para 

fazer-se ouvir quando for às ruas.  

Para os trabalhadores desempregados, informais ou não da cidade, o 

desafio de construir coletivamente um espaço que os coloquem numa só 

identidade, para discutir e debater e exigir politicamente suas demandas. Um 

espaço que estimule através de discussões, ideias que protagonizem mudanças 

para o bem comum.  

Quanto ao Assistente Social este deve participar através do 

compromisso com o projeto ético político, com mecanismos que possam dar 

direção e orientação aos trabalhadores em geral, contribuindo para construção de 

sua autonomia enquanto sujeitos históricos, uma vez que participa diretamente do 

cotidiano do trabalhador. 

No que diz respeito às Associações de Moradores, estas deveriam 

configurar-se como espaço de participação popular, porém o que foi percebido é 

que são espaços esvaziados, onde a população não sabe ou não entende a 

importância da palavra coletividade. Talvez tentar nova forma de articular com os 

moradores para atraí-los seria um caminho.  

Para quem está escrevendo este trabalho, a conclusão chegada é a 

mesma que CASTRO chegou, quando percebeu a realidade em sua totalidade. 

E foi assim que, pelas histórias dos homens e pelo roteiro do rio, fiquei 
sabendo que a fome não era um produto exclusivo dos mangues (...) e 
quando cresci e saí pelo mundo afora, vendo outras paisagens, me 
apercebi como nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno 
local, um drama do meu bairro, era um drama universal. Que a paisagem 
humana dos mangues se reproduzia no mundo inteiro (CASTRO, 2001, 
p.21). 

 

Em contrapartida a história dos homens é escrita todos os dias. 

Enquanto houver vida haverá história e engendrado à história há o processo que 
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construirá o caminho a ser percorrido. Nesse caminho existe uma classe que 

massacra outra classe e que, portanto, como afirma Marx “produz seus próprios 

coveiros”, e é somente esta classe, a que detém a força de trabalho, que sustenta 

o capital e que nada retém para si é que se erguerá revolucionariamente, dando 

fim a história do capitalismo e iniciando uma nova história (MARX; ENGELS, 

2008). 
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ANEXOS  

Anexo 1     Relação de Associação de Moradores 

 

PRAIA VIRGEM 

Interlocutora: Mônica dos Santos Almeida 

Rua Túlio de Alencar, 308 - Praia Virgem 

Tel: (22) 99228-0589 

E-mail: monicadossantosalmeida@gmail.com 

RESIDENCIAL MARIA TURRI 

Interlocutor: Maria de Fátima Silva Habrekke 

Rua I, 16 - Parque das Flores / Maria Turri 

Tel: (22) 2760-9375 / 99977-8691 

E-mail: fatimahabrekke@uol.com.br 

BOCA DA BARRA 

Interlocutor: Márcio Carneiro Teixeira 

Rua Teresópolis, 266 - Casa 5 – Boca da Barra 

Tel: (22) 99912-1738 / 2771-4095 

E-mail: amabocadabarra@hotmail.com 

BEIRA RIO ( Conselho Comunitário ) 

Interlocutor: Denise de Fátima da Silva Ferreira 

R. Ary Barroso, lt 70 casa 150 - Bosque Beira Rio 

Tel: (22) 99603-0260 

E-mail: dferreiramar@gmail.com 

CIDADE BEIRA MAR 

Interlocutor: Aníbal Queiroz Glória 

Rua Paraíba, 21 - Cidade Beira Mar 

Tel: (22) 99898-6067 

E-mail: aqgloria50@gmail.com 

CIDADE PRAIANA e JARDIM MIRAMAR 

mailto:aqgloria50@gmail.com
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Interlocutor: Hércules Pitanga dos Santos Silva 

Rua Maranhão, 411 – Casa 02 - Cidade Praiana 

Tel: (22) 99786-3758 

E-mail: herculessantossilva@gmail.com 

COSTAZUL 

Interlocutora: Silvia Oliveira dos Anjos 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1000 - Costazul  

Tel: (22) 99720-3029 / 99857-0098 

E-mail: silviaturiel@yahoo.com.br 

ENSEADA DAS GAIVOTAS 

Interlocutor: Lusvaldino da Luz Dias 

Av. Félix Pacheco, 999 - Enseada das Gaivotas 

Tel: (22) 2777-2982 / 998543848 

E-mail: lusvaldino1@hotmail.com 

EXTENSÃO DO BOSQUE 

Interlocutor: José Ricardo Alves de Oliveira 

Rua Uruguai, 655 - Extensão do Bosque 

Tel: (22) 98838-9428 / 2760-2907 

E-mail: joricar@globo.com 

ROCHA LEÃO 

Interlocutor: Valcimar Dutra de Jesus 

Rua Henrique Sarzedas, 287 - Rocha Leão 

Tel: (22) 99286-2578 

E-mail: valcimar.dutra@gmail.com 

JARDIM MARILÉA 

Interlocutora: Edson Carvalho 

Rua Barra do Piraí, 530 – Jardim Mariléa 

Tel: (22) 99948-9277 

E-mail: edinhodomarilea@gmail.com 

LIBERDADE E A ADJACÊNCIAS 

mailto:edinhodomarilea@gmail.com
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Interlocutor: Genaldo Benevides 

Rua Bangu, 1160 - Sobrado - Liberdade 

Tel: (22) 99735-3004 

E-mail: amaliberdade@ig.com.br 

MAR DO NORTE E BALNEÁRIO DAS GARÇAS 

Interlocutor: Pablo Medeiros 

Estrada Bela Vista, 336 - Mar do Norte 

Tel: (22) 7811-0742 

E-mail: amanortebg@gmail.com 

NOVA ALIANÇA 

Interlocutora: Alexandre Santos 

Rua Benedito dos Santos, 144 - Nova Aliança 

Tel: (22) 99981-7571 / 99904-0346 

E-mail: brendaalirio99@gmail.com 

NOVA CIDADE 

Interlocutor: Edemílson Jorge Rosa 

Rua Luiz Apicelo, 10 - Nova Cidade 

Tel: (22) 997348033 

E-mail: amancipresedemilson@hotmail.com 

NOVO RIO DAS OSTRAS 

Interlocutora: Áurea Vilma Mafra 

Rua das Amendoeiras, 13 - Centro  

Tel: (22) 2764-1035 / 2764-6118 / 99205-9505 

E-mail: avilmamafra@oi.com.br 

OPERÁRIO 

Interlocutor: Romildo Marins 

R. Duque de Caxias, 116 - Operário 

Tel: (22) 99934-4317 

E-mail: brisanalva@gmail.com 

PALMITAL E ADJACÊNCIAS 

mailto:brisanalva@gmail.com
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Interlocutor: Cláudio Miranda de Paula 

Rua Domingos Faria, 10 – Palmital 

Tel: (22) 2771-8510 / 99908-2957 

E-mail: claudiopalmital2012@gmail.com 

PEROBA E ADJACÊNCIAS 

Interlocutor: Manuel Manteiga Suarez 

Rua das Flores, Lt 05 Qd 03 – Casa Grande  

Tel: (22) 2760-3463 / 99809-1441 

E-mail: ampecan2010@hotmail.com 

PRAIAMAR E ADJACÊNCIAS 

Interlocutor: Jorge da Costa Maia 

Avenida Sônia Maria da Rocha,138 - Praiamar 

Tel: (22) 2760-1066 / 999234-9420 / 99997-4745 

E-mail: maiapraiamar@gmail.com 

RECANTO 

Interlocutor: Alberico Ferreira do Nascimento 

Rua Vinicius de Moraes,121 – Recanto 

Tel: (22) 99804-0830 / 98823-1875 

E-mail: albericoaaa@yahoo.com.br 

RECREIO, OURO VERDE E ADJACÊNCIAS 

Interlocutor: Eloá Jane Rubim Batista 

Rua Bom Jesus do Itabapoana, 25 - Recreio 

Tel: (22) 2760-0554 / 98839-5613 

RESIDENCIAL PRAIA ANCORA 

Interlocutor: Gelson Haubert Gaúcho 

Rua Lírio da Paz, 330 – Âncora 

Tel: (22) 99803-9663 

E-mail: gelson.gaucho2012@hotmail.com 

SÃO CRISTOVÃO 
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Interlocutor: Rodrigo Jorge Barros 

Avenida Amazonas, 455 – São Cristóvão 

Tel: (22) 99776-3943  

SERRAMAR 

Interlocutor: Pedro Sidney Luiz da Costa 

Rua 8, Casa 69 - Serramar  

Tel: (22) 2764-7447 / 99952-3051 

TERRA FIRME 

Interlocutor: Mário Luis Alves Moreira 

Rua Eduardo Pio Duarte Silva, 858 - Terra Firme 

Tel: (22) 2760-7872 / 99754-8709 

E-mail: marioluis_vet@oi.com.br 

VILAGE 

Interlocutor: Carlos Adolpho 

Rua Santa Cecília, 557 – Vilage 

Tel: (22) 2760-4592 / 99205-4899 

E-mail: cadolpho@gmail.com 

JARDIM PATRÍCIA 

Interlocutor: Luís Bezerra Soares 

Rua Araruama, 400 - Jardim Patrícia 

Tel: (22) 99944-4607 

E-mail: luisbezerrasoares@gmail.com 

NOVA ESPERANÇA 

Interlocutor: Leonardo Caldeira 

Rua José Carlos Augusto Queiroz, 885 – Nova Esperança 

Tel: (22) 99817-9570 

E-mail: leocaldeirasemel@gmail.com 

 

 

mailto:leocaldeirasemel@gmail.com
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 AMAR -Associação de Mulheres Artesãs de Rio das Ostras 

Presidente: Lucilene Melo de Oliveira 

Rua Flor do campo, 10 – Ancora 

Tel: (22) 2760-8925 

E-mail: lucyrmelo@ig.com.br 

 

ARTI – Associação Riostrense de Trabalhadores informais 

Presidente: André Gomes 

E-mail: artiriodasostras@gmail.com 

 

 

mailto:lucyrmelo@ig.com.br
mailto:artiriodasostras@gmail.com

