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RESUMO 

 

Na contemporaneidade é de grande importância refletir sobre a coleta seletiva 
e a reciclagem enquanto formas de amenizar o prejuízo causado pelo lixo ao meio 
ambiente e também como geração de renda. Nesse sentido, esse trabalho de 
conclusão de curso realiza pesquisas de cunho bibliográfico com o objetivo de 
analisar as condições de vida dos catadores sob o ponto de vista socioeconômico e 
discute a viabilidade da criação de uma cooperativa de reciclagem no município de 
Rio das Ostras (RJ), como forma de geração de emprego e renda para os 
moradores que já trabalham na coleta de materiais recicláveis, como também para 
os que estão fora do mercado de trabalho por não possuírem experiência 
profissional, qualificação e escolaridade, condições necessárias para o 
preenchimento das vagas no mercado formal. Nesse contexto, é plausível trazer a 
participação do Serviço Social no processo de construção de uma nova perspectiva 
para a promoção das pessoas que utilizam a coleta de materiais recicláveis como 
garantia dos direitos sociais, considerando que sua ação deve ser voltada para a 
assessoria à comunidade, auxiliando na definição de prioridades e 
encaminhamentos de soluções, na formulação de cronograma para execução de 
novas etapas do trabalho, na divulgação do projeto de reciclagem e geração de 
renda, bem como na resolução dos conflitos sociais. 
 

Palavras-chave: Coleta Seletiva; Reciclagem; Geração de Renda; Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In contemporary times is of great importance to reflect on the collection and 
recycling as ways to mitigate the damage caused by the waste to the environment as 
well as income generation. In this sense, the work of completion of stamp conducts 
research literature in order to analyze the living conditions of scavengers from the 
point of view and discusses the socio-economic feasibility of a recycling cooperative 
in the town of Rio das Ostras (RJ ) as a way of generating employment and income 
for residents who already work in the collection of recyclable materials, but also for 
those outside the labor market because they lack work experience, educational 
qualifications and conditions required to fill the vacancies in the formal market. In this 
context, it is plausible to bring the participation of Social Work in process of building a 
new perspective to the promotion of people who use the collection of recyclable 
materials to guarantee minimum social rights, considering that his action should be 
focused on the community advisory , assisting in setting priorities and applying 
solutions, formulate timetable for implementation of new stages of the work in 
spreading the recycling project and income generation, as well as resolution of social 
conflicts.  

 

Key-words: Selective Collection; Recycling; Income Generation; Social Work.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva discutir a importância da coleta seletiva e da 

reciclagem como forma de amenizar o prejuízo causado pelo lixo ao meio ambiente 

e também como geração de renda. O interesse pelo tema apresentado é resultante 

do estágio realizado, como estagiária, durante o período de setembro de 2007 a 

dezembro de 2008, no Núcleo de Atendimento à Família (NAF), atualmente 

denominado Centro de Referência de Assistência Social Região Sul (CRAS SUL) 

que fica situado no Bairro Cidade Praiana, no município de Rio das Ostras (RJ). 

Durante o desenvolvimento das atividades na mencionada instituição, foi 

possível observar que grande parte dos usuários atendidos estava fora do mercado 

de trabalho, e um dos principais motivos era a baixa escolaridade. No ano de 2008, 

houve o aumento da demanda de usuários com esse perfil em busca dos projetos 

oferecidos. Como as vagas disponíveis eram insuficientes para atender a essa 

demanda, seria necessário um projeto de intervenção que atendesse a esses 

usuários. Através da construção de um projeto de intervenção, exigência da 

disciplina de Estágio Supervisionado II, surgiu o interesse de ampliar o 

conhecimento a respeito da geração de renda através da coleta seletiva.  

Nesse sentido, para a elaboração desse trabalho de conclusão de curso, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas com o objetivo de analisar as condições de 

vida dos catadores sob o ponto de vista socioeconômico e discutir a viabilidade da 

criação de uma cooperativa de reciclagem no município de Rio das Ostras (RJ), 

como forma de geração de emprego e renda para os moradores que já trabalham na 

coleta de materiais recicláveis, como também para os que estão fora do mercado de 

trabalho por não possuírem experiência profissional, qualificação e escolaridade, 

necessárias para o preenchimento das vagas no mercado formal. Com a finalidade 

de alcançar o objetivo proposto, o presente trabalho está dividido em três capítulos.  

No primeiro capítulo é discutida a categoria trabalho. Os seres humanos 

transformam a natureza e por ela são transformados, assim, pensar em trabalho 

desde os tempos primórdios é pensar na acumulação e reprodução de bases 

materiais para a existência em sociedade. É de fundamental importância iniciar a 
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análise da categoria trabalho pelos modos de produção e reprodução que foi como a 

sociedade e as relações humanas começaram a se complexificar surgindo assim a 

divisão do trabalho e a constituição da sociedade capitalista que inverte o sentido 

ontológico do trabalho. É no contexto da exploração do trabalho, do processo de 

industrialização avançado e do capitalismo crescente, que surge o trabalho alienado, 

que faz o trabalho perder sua essência maior que é a de construção do homem pela 

transformação da natureza, para ser meramente uma construção de riqueza para 

algumas parcelas da sociedade. 

O segundo capítulo esboça a realidade do município de Rio das Ostras. Para 

isso foram realizadas pesquisas bibliográficas e em sites buscando a história da 

formação do município até os dias atuais. Os dados encontrados apresentam um 

município perfeito onde todas as necessidades dos munícipes são atendidas, mas 

quem reside no município sabe que nem tudo é como apresentado.   

O terceiro capítulo entra na discussão sobre o lixo, seus tipos e os materiais 

recolhidos pelos catadores. Outra questão apresentada neste capítulo foi a 

realização de trabalho de campo onde foram realizadas entrevistas com três atores 

diferentes do processo da coleta seletiva: com catadores, que são a base desse 

processo, com a associação de moradores de um condomínio do município de Rio 

das Ostras onde os moradores realizam a coleta seletiva e um ferro-velho, que é 

considerado intermediário no trajeto percorrido pelo material reciclável até a indústria 

de reciclagem. Neste capítulo é apresentada também a diferença existente entre 

coleta seletiva e reciclagem, as possibilidades de organização de cooperativas e 

termina com a discussão sobre como o trabalho do assistente social pode contribuir 

para o desenvolvimento da coleta seletiva, visto que ainda é recente a inserção do 

assistente social em intervenções relacionadas ao meio ambiente. 

Termina-se o trabalho com breves considerações finais, que longe de serem 

conclusivas, pretendem apenas apontar algumas possibilidades de trabalho no 

campo da geração de renda e da superação da condição de pobreza em que vive 

parte dos trabalhadores de Rio das Ostras. 
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CAPÍTULO I 

 

1 – DA EXISTÊNCIA HUMANA AOS MODOS DE PRODUÇÃO 

 

1.1 – O trabalho em sua perspectiva ontológica 

             

Desde os primórdios da humanidade, o homem mantém uma relação com o 

meio ambiente. Naquela época o homem era um ser nômade, ou seja, não tinha 

uma residência fixa, seu destino era ficar onde encontrasse na natureza, meios para 

suprir suas necessidades imediatas e dela pudesse extrair somente o necessário ao 

seu provimento.  

A primeira relação do Homem com o trabalho se dá a partir da transformação 

da natureza na busca de atender as suas necessidades. O trabalho nada mais é do 

que a ação do homem sobre a natureza, ação esta que transforma não somente a 

natureza como também a ele mesmo. Segundo Antunes (2003, p. 139), ele é 

entendido em seu sentido mais genérico e abstrato, como produtor de valores de 

uso. 

Marx (2003) encontra na atividade humana de transformar a natureza em 

meios necessários à sua sobrevivência, o principal atributo do ser social, a forma de 

produção e manifestação da vida. O trabalho, na perspectiva ontológica, é a base 

elementar do ser social, manifesta-se como atividade humana de produção da 

existência. O trabalho constitui uma dimensão essencialmente humana e primordial 

para o homem.  

 

“O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais 
de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos 
recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando 
assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica 
sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e 
submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui das 
formas instintivas, animais, de trabalho. Quando o trabalhador chega ao 
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mercado para vender sua condição e a do homem primitivo com sua forma 
ainda instintiva de trabalho. Pressupomos o trabalho sob forma 
exclusivamente humana.” (MARX, 2003, p. 211)”  

  

O conceito de trabalho, na definição de Marx só é aplicável, estritamente 

falando, ao trabalho humano, pois a sua especificidade decorre, essencialmente, da 

sua dimensão teleológica, que lhe confere o caráter criador, fonte de novas 

objetividades. O autor cita ainda três componentes do processo de trabalho que são: 

1) atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; 2) a matéria a que se 

aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental do 

trabalho (Marx, 2003, p. 212). 

Antunes (2007, p.138) baseando-se em Lukács para analisar a centralidade 

ontológica do trabalho, descreve a teleologia como sendo o “resultado de uma 

necessidade humana e social” através da busca de uma finalidade. Demonstra o 

vínculo entre teleologia e causalidade, onde ao pensar, idealizar mentalmente o 

trabalho, o homem define inicialmente o que quer realizar, aonde quer chegar, em 

seguida concebe os meios que utilizará para objetivar e concretizar sua atividade 

produtiva. Esta ação torna o ato teleológico como elemento constitutivo central do 

ser social, “pois a consciência humana deixa de ser uma mera adaptação do meio 

ambiente e torna-se uma atividade autogovernada” (idem:138). Porém, não é um ato 

decisório, pois busca sempre novas alternativas. 

Segundo Boff (1999), o homem procura conhecer as leis e ritmos da natureza 

pra que possa tornar sua vida mais cômoda adaptando o meio ao seu desejo e 

conforma seu desejo ao meio. 

  

“O processo de intervenção na natureza começou a partir do homo habilis 
entre 2 a 1,6 milhões de anos atrás, quando então se inventou o 
instrumento. Tornou-se uma constante a partir do homo sapiens, do qual 
descendemos diretamente, há cerca de 150 mil anos. Instituiu-se como 
processo orgânico a partir do neolítico, há cerca de 10 mil anos, quando o 
ser humano se pôs a construir casas e vilas e a domesticar plantas e 
animais, processo esse que culminou com a tecnociência de nossos dias”. 
(BOFF, 1999, p. 93-94) 

   

Pode-se então dizer que a relação do homem com o trabalho é histórica, pois 

conforme citado por Antunes (2007, p. 136), “o trabalho constitui-se como categoria 

intermediária que possibilita o salto ontológico das formas pré-humanas para o ser 
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social”, ou seja, é a partir do trabalho que o homem passa a transformar não apenas 

a natureza como também a si mesmo. Essa transformação interior se dá pela 

procura de maneiras para satisfazer novas necessidades que vão surgindo com o 

passar dos tempos e que para atendê-las a natureza em sua forma original não 

basta. Conforme dito por Coutinho (1990, p. 27) apud Iamamoto (2008, p. 346), “as 

ações humanas são determinadas por condições externas aos indivíduos singulares 

e o fato de que, ao mesmo tempo, o social é constituído por projetos que os homens 

tentam implementar na vida social”.  

Durante o processo de trabalho realizado pelo homem, ocorre um dispêndio 

de força humana, tanto física como mental que termina após a conclusão do produto 

desejado. Este produto é considerado como valor de uso, pois sofreu adaptações e 

mudanças em sua forma para que atendesse às necessidades humanas. “Um valor 

de uso pode ser considerado matéria-prima, meio de trabalho ou produto, 

dependendo inteiramente da sua função no processo de trabalho, da posição que 

nele ocupa, variando com essa posição a natureza do valor de uso.” (MARX, 2003, 

p. 216)  

 

“Primitivamente, o processo de trabalho ocorria entre o homem e a terra tal 
como existia sem sua intervenção, e hoje continuam a lhe servir de meios 
de produção coisas diretamente fornecidas pela natureza, as quais 
representam, portanto, nenhuma combinação entre substâncias naturais e 
trabalho humano”. (MARX, 2003, p. 217). 

  

O homem, como agente ativo amplia incessantemente o círculo de objetos 

que podem servir à atividade vital humana, seja para seu consumo direto, seja como 

meio de trabalho (Iamamoto, 2008, p. 349). A partir do momento em que o homem 

através de seu “pôr teleológico” dá uma nova objetividade ao material já existente, 

ele torna o trabalho protoforma de toda a práxis social.  

 

“O trabalho é, portanto, o elemento mediador introduzido entre a esfera da 
necessidade e a da realização desta [...] Nesse processo de autorrealização 
da humanidade, de avanço do ser consciente em relação ao seu agir 
instintivo, bem como do seu avanço em relação à natureza, configura-se o 
trabalho como referencial ontológico fundante da práxis social”. (ANTUNES, 
2007, p. 139) 
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Entende-se o trabalho como protoforma do ser social porque, através do 

trabalho, o ser social produz o necessário para a reprodução das sociedades, sejam 

elas quais sejam e em qualquer período histórico.  O trabalho é também meio de 

socialização, pois a partir dele o homem desenvolve a cultura e a linguagem, para 

que desta forma consiga atender suas necessidades com mais agilidade. 

A esse respeito Boff (1999) fala que a cultura 

 

“[...] se reforçou quando o ser humano se sentiu desafiado pelos obstáculos 
que encontrava. Aumentou sua agressividade e exasperou sua indústria e 
ingênio. Começou a utilizar a razão instrumental-analítica, que é mais eficaz 
para intervir com profundidade na natureza. Este tipo de razão exige 
“objetividade”, impõe um certo distanciamento da realidade a fim de estudá-
la como a um objeto para acumular experiências e dela assenhorear-se. 
(BOFF, 1999, p. 94) 

   

Iamamoto (2008, p.349) menciona três características do trabalho, que para 

ela é “atividade racional orientada para um fim”, e “condição da vida humana 

independente de todas as formas de sociedade”. Essas características diferenciam o 

trabalho humano do trabalho animal. 

Como primeira característica a autora apresenta a dimensão teleológica. O 

trabalho é uma atividade teleológica, visto que a ação e seu resultado são sempre 

projetados na consciência antes de serem construídos na prática, diferentemente do 

animal que não possui esta capacidade de idealizar. 

O exemplo mais utilizado para demonstração da dimensão teleológica do 

trabalho é a comparação feita por Marx1: 

  

 “Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 
suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da abelha 
é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera”. 
(MARX, 2003, p. 211-212) 

   

A segunda característica do trabalho humano apresentado por Iamamoto 

(2008) é o uso e a criação de meios de trabalho, que servem de veículo de ação 

conforme objetivos antecipados. “No começo da história humana, desempenham a 

                                                 
1 Ver Antunes (2007), Iamamoto (2008) e Holanda (2002). 
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principal função de meios de trabalho os animais domesticados, amansados e 

modificados pelo trabalho, ao lado de pedras, madeiras, ossos e conchas 

trabalhadas”. (MARX, 2003, p. 213).  

Continuamente os homens criam e aperfeiçoam os seus meios de trabalho e 

os colocam em movimento. Eles criam as suas rotinas, experiências e 

conhecimentos; aproveitam os conhecimentos das gerações anteriores e 

transmitem-nos às gerações seguintes, acompanhando sempre as mudanças 

ocorridas, embora sujeitos aos meios de trabalho já existentes.  

Essas mudanças contínuas ou periódicas nos meios de trabalho originam 

posteriores e profundas modificações na estrutura econômica da sociedade bem 

como nas relações sociais em função da dimensão teleológica do trabalho. No ser 

social a consciência tem participação importante, pois possibilita que os homens 

respondam de maneira sempre nova às novas situações postas pela vida. 

Marx (2003) define meios de trabalho como: 

 

“uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador insere entre si e o 
objeto de trabalho e serve para dirigir sua atividade sobre esse objeto. [...] O 
processo de trabalho, ao atingir certo nível de desenvolvimento, exige meios 
de trabalho já elaborados. [...] É o que distingue as diferentes épocas 
econômicas servindo para medir o desenvolvimento da força humana de 
trabalho e, além disso, indicam as condições sociais em que se realiza o 
trabalho. [...] consideramos meios de trabalho, em seu sentido lato, todas as 
condições materiais, seja como for, necessárias à realização do processo 
de trabalho. Elas não participam diretamente do processo, mas este fica, 
sem elas, total ou parcialmente impossibilitado de concretizar-se”. (MARX, 
2003, p. 213-214) 

   

Como terceira característica, Iamamoto (2008) evidencia que o trabalho é 

também criação de novas necessidades. Em função disto:  

  

“A criação de novas necessidades, por meio do trabalho, traduz-se na 
criação do homem com ricas e múltiplas faculdades, com sentimentos 
profundos, dotados de curiosidade científica, aspirações religiosas, 
estéticas, do conhecimento prático cotidiano. O trabalho (e a linguagem, 
enquanto exterioriza os resultados da produção intelectual), objetivação de 
forças essenciais humanas (faculdades e necessidades), cria, pois, a 
possibilidade permanente de evolução humana: a própria história.” 
(IAMAMOTO, 2008, p. 351). 

  

Acrescenta-se a isso, a discussão feita por Lukács apud Antunes (2007, p. 
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142) sobre as posições teleológicas secundárias: “a práxis política, a religião, a 

ética, a filosofia, a arte etc.”. Estas diferentemente das primárias, não atuam 

diretamente na relação do homem com a natureza, ou seja, uma relação material, 

sua atuação é mais subjetiva, pois interferem nas relações sociais do ser social, uma 

vez que através deles ocorre o desenvolvimento da linguagem, da cultura e 

principalmente da organização da sociedade. 

Pelo trabalho o homem deixa de ser um ser orgânico da natureza e passa a 

ser um ser social dotado de consciência e que através da linguagem e da 

socialização buscam novos caminhos para a satisfação de suas necessidades. 

Caminhos esses apresentados como alternativas para que consiga viver em 

sociedade. 

Sobre as posições teleológicas secundárias, Holanda (2002) fala que: 

 

“Tais formas mais desenvolvidas da práxis humana passaram a existir 
desde que o trabalho se tornou social, ou seja, desde que para realizar 
determinada atividade o homem passou a necessitar da cooperação de 
mais pessoas, independente de esta cooperação ter como objetivo apenas 
o valor de uso ou até mesmo o valor de troca.” (HOLANDA, 2002, p. 14) 

 

Mesmo pelo fato de não ser proveniente do trabalho, este determinado como 

posição primária, as posições secundárias têm uma grande importância para a 

produção e a reprodução das relações sociais, visto que seu objetivo é atender às 

necessidades da totalidade social, fazendo com que os seres sociais atuem 

teleologicamente. Segundo Holanda (2002), as posições secundárias surgem 

através da divisão do trabalho.  

Sobre o surgimento da divisão social do trabalho Marx (2003) fala que a 

mesma teve início na família e sequentemente nas tribos. A divisão surgiu 

naturalmente devido as diferenças de sexo e idade, portanto por questões 

fisiológicas.  Com o passar do tempo, ampliou-se para as comunidades por causa do 

crescimento populacional além do surgimento de conflitos entre as diversas tribos 

com diferentes hábitos existentes nas comunidades e da dominação de umas sobre 

as outras. 

Além desse fator citado acima, o autor explicita que cada família e tribo 

produziam meios de subsistências e de produção diferentes umas das outras e se 
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encontravam para trocar os produtos que produziam. Consequentemente, a partir 

dessa relação entre as tribos e as famílias, os produtos passam a ter valor de troca 

além do valor de uso que já possuíam. 

 

“A troca não cria a diferença entre ramos de produção, mas estabelece 
relações entre os ramos diferentes e transforma-o em atividades mais ou 
menos interdependentes dentro do conjunto da produção social. A divisão 
social do trabalho surge aí através da troca entre ramos de produção que 
são originalmente diversos e independentes entre si.” (MARX, 2003, p. 407) 

 

Ao passo que vão ocorrendo essas trocas, o ser social começa a perder de 

certa forma a liberdade que tinha ao produzir seus produtos. Seu trabalho livre passa 

a ser controlado pelo mercado, pois não produzem mais com o objetivo de satisfazer 

suas necessidades próprias, mas com o objetivo de satisfazer as necessidades do 

próximo. Isto faz com que busque novas alternativas para alcançar esses objetivos. 

A alternativa encontrada foi a contratação de mão-de-obra, dessa forma ele passa a 

ser dependente do mercado, visto que perde a posse dos meios de trabalho.  

Nessa mesma perspectiva, Iamamoto (2008, p. 60), diz que “nem toda forma 

de divisão do trabalho social confere ao trabalho a forma de valor”. A autora 

menciona que o valor é dado apenas na sociedade mercantil, pelo fato de que o 

mercado e não a sociedade controla as relações sociais.    

 

1.2 – O crescimento capitalista: suas fases e suas consequências  

 

Os modos de produção são elementos que marcaram toda a história. Por 

modos de produção, deve-se entender a maneira como se organiza o processo pelo 

qual o homem age sobre a natureza material para satisfazer as suas necessidades. 

Os modos de produção variam de acordo com a história e com a sociedade, 

portanto, pode-se afirmar que na vida em sociedade, sempre houve algum tipo de 

modo de produção. Embora o capitalismo tenha surgido e se consolidado como o 

sistema produtivo mais importante da história, existiram outros modos de produção 

no período considerado pré-capitalistas. 

“O capital operou, portanto, o aprofundamento da separação entre a 
produção voltada genuinamente para o atendimento das necessidades 
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humanas e as necessidades de autorreprodução de si próprio. Quanto mais 
aumentam a competição e a concorrência intercapitais, mais nefastas são 
suas consequências, das quais duas são particularmente graves: a 
destruição e/ou precarização, sem paralelos em toda a era moderna, da 
força humana que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, na 
relação metabólica entre homem, tecnologia e natureza, conduzida pela 
lógica societal subordinada aos parâmetros do capital e do sistema produtor 
de mercadorias”. (ANTUNES, 2007, p. 26) 

   

Na Europa, durante os séculos XVI e XVII, o tipo de produção vigente era a 

produção manufatureira, onde o trabalho era realizado por mestres artesãos e seus 

familiares. O processo de produção exigia pouquíssimos instrumentos e 

ferramentas, basicamente, empregava-se a força de trabalho humana. Os produtos 

eram produzidos em quantidade pequena em virtude do processo lento.  

Todo o processo de trabalho, da fabricação até a comercialização dos 

produtos, era comandado pelo artesão, pois neste tipo de produção o trabalhador 

possuía todo o conhecimento do processo produtivo, determinava o ritmo de 

trabalho e o total de horas trabalhadas no dia. Todo o dinheiro arrecadado com a 

venda pertencia a ele mesmo. Os objetos produzidos eram integralmente produtos 

do artesão, produto do seu trabalho. Nesse modelo o artesão era livre para 

determinar quando e quanto produzir, assim como o modelo e o preço do produto. 

Além desse fator, chama atenção a política econômica da época que era 

voltada para o controle e incentivo, onde o Estado buscava garantir o seu 

desenvolvimento comercial e financeiro e também o seu poder. Apesar das 

variações na forma de organização do Estado e de época para época, houve uma 

série de princípios comuns que orientaram a política mercantilista2.  

Segundo Iamamoto (2008): 

   

“O ponto de partida da teoria de valor trabalho para Marx é a sociedade 
mercantil, que representa uma forma histórica de distribuição do trabalho 
entre os produtores, que se encontra por detrás das leis de troca ou da 
equivalência das coisas no mercado. Nem toda forma de divisão do trabalho 
social confere ao trabalho a forma de valor: é na sociedade mercantil que a 
distribuição do trabalho não é regulada diretamente pela sociedade, mas 
indiretamente pelo mercado através da troca de coisas.” (IAMAMOTO, 
2008, p. 60) 

Era fundamental para os países arranjar novos mercados consumidores, pois 

                                                 
2
 Entende-se como mercantilismo a economia vigente durante a transição do feudalismo para o 

capitalismo. 
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desta forma compravam os produtos a baixos custos e vendiam a preços mais altos. 

Era necessária uma balança de comércio favorável para que a política econômica 

mercantilista tivesse êxito. Para conseguir isso, os países restringiam a importação 

de manufaturas, através do protecionismo e complementavam a economia da 

metrópole através das colônias, que consumiam as manufaturas e forneciam 

matérias-primas e metais preciosos3.  

A única maneira de realizar grandes empreendimentos era a formação de 

monopólios, onde os capitais eram unidos para monopolizar um ramo da produção 

manufatureira. O monopólio pertencia ao Estado absolutista, e era transferido aos 

burgueses em troca de pagamento. No intervencionismo estatal o Estado intervinha 

na economia de acordo com os seus interesses, visando o fortalecimento do poder 

nacional. 

A partir desse contexto, o sistema capitalista, ganhou suas feições mais claras 

enquanto forma específica de se ordenar às relações no campo socioeconômico. 

      

“A produção capitalista só começa realmente quando um mesmo capital 
particular ocupa, de um só vez, número considerável de trabalhadores, 
quando o processo de trabalho amplia sua escala e fornece produtos em 
maior quantidade. A atuação simultânea de grande número de 
trabalhadores, no mesmo local, ou, se quiser, no mesmo campo de 
atividade, para produzir a mesma espécie de mercadoria sob o comando do 
mesmo capitalista constitui histórica e logicamente, o ponto de partida da 
produção capitalista. Nos seus começos, a manufatura quase não se 
distingue, do ponto de vista do modo de produção, do artesanato das 
corporações, a não ser através do número maior de trabalhadores 
simultaneamente ocupados pelo mesmo capital”. (MARX, 2003, p. 375) 

   

A partir do século XVIII, entre os anos de 1750 até 1860, desenvolve-se na 

Inglaterra um novo modelo de produção conhecido como indústria manufatureira. 

Essas indústrias pertenciam aos comerciantes burgueses, que constituíam uma 

classe social ascendente. A sociedade burguesa marcou o surgimento de uma nova 

forma de relação entre os homens. Pode-se considerar esse período como a 

Primeira Revolução Industrial. Inicialmente ganha destaque as indústrias têxtil que 

utilizavam a lã e o algodão como matérias-primas, e o trabalho era feito com tear 

                                                 
3
 Podemos considerar o expansionismo mercantilista como primeira fase da globalização. Segundo 

Batista Jr. (1998), a palavra "globalização" seria a continuação da colonização européia através da 
expansão marítima gerando um processo de internacionalização e de criação de um mercado de 
alcance mundial. 
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mecânico. Mais tarde surgiram máquinas movidas a vapor que substituiu o trabalho 

braçal. 

Em contraste com a produção manufatureira, nesse novo modelo, a qualidade 

das relações sociais se transformou sensivelmente, muitas são as diferenças, 

começando com o trabalhador. De acordo com Marx (2003, p. 219), o processo de 

trabalho no sistema capitalista, quando ocorre como processo de consumo da força 

de trabalho pelo capitalista, apresenta dois fenômenos característicos: o controle 

sobre o trabalhador, cuja força de trabalho lhe foi comprada; e verificar se o seu 

trabalho está seguindo em ordem e se a matéria-prima e os instrumentos estão 

sendo utilizados sem prejuízos ou desperdício, pois a mercadoria produzida pelo 

trabalhador não pertence ao trabalhador, mas ao capitalista. O trabalhador como 

dono exclusivamente de sua força de trabalho, a vendia em troca de um salário. 

  

“A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força 
de trabalho consome-a fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao 
trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente: 
força de trabalho em ação, trabalhador. Para o trabalho reaparecer em 
mercadorias, tem de ser empregado valores-de-uso, em coisas que sirvam 
para satisfazer necessidades de qualquer natureza.” (MARX, 2003, p. 211) 

   

Como resultado das inovações tecnológicas oferecidas com a modernização 

da produção manufatureira, houve a aceleração do processo de transformações da 

matéria-prima, a produção era mais rápida. No entanto, além de acelerar processos 

e reduzir custos, as máquinas também transformaram as relações de trabalho no 

meio fabril. 

Segundo Franca (2007) a substituição da força de trabalho humana pelas 

máquinas se deu de forma gradativa. 

 

“Tudo começou com o advento da máquina, após contínuo aperfeiçoamento 
das ferramentas. Depois veio uma nova evolução com a máquina-
ferramenta, a partir da anexação de simples instrumentos de trabalho nas 
máquinas autônomas. Por fim, surgiu o sistema de máquinas, que fez o 
objeto de trabalho percorrer uma seqüência de diferentes processos, 
interligados por uma cadeia de máquinas-ferramentas diversificadas, mas 
que se complementam reciprocamente”. (FRANCA, 2007, p. 23) 

 
 

Em relação à substituição o autor complementa dizendo que a partir da 

implementação da “mecanização e a consequente substituição da atividade manual 
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pela máquina-ferramenta, os meios de trabalho passaram a ser ponto de partida das 

transformações do processo de trabalho, substituindo o papel da força de trabalho.” 

(FRANCA, 2007, p. 23). 

Diferentemente do artesão, o trabalhador não conhecia todo o processo 

produtivo, mas apenas a sua função no processo. Os trabalhadores passaram por 

um processo de especialização de sua mão de obra, assim só tinham 

responsabilidade e domínio sob uma única parte do processo industrial. Ao exercer 

suas atividades laborativas nas indústrias, o trabalhador passou a receber um 

salário, que é o preço oferecido pelo capitalista ao empregado pela venda de sua 

força de trabalho por um período determinado, geralmente uma semana ou um mês, 

ou por unidade de produção que, nem sempre o pagamento recebido correspondia 

ao valor daquilo que ele era capaz de produzir.  

Marx (2003, p. 57) diz que a riqueza das sociedades onde rege a produção 

capitalista configura-se em uma “imensa acumulação de mercadoria”, e a 

mercadoria, isoladamente, considerada, é a forma elementar dessa riqueza. A 

mercadoria satisfaz a necessidade humana, não importando sua origem. Ao ser 

utilizada a mercadoria adquire valor-de-uso, valor este que só se realiza com a 

utilização ou consumo da mesma. 

De acordo com Iamamoto (2008, p. 60), o valor das mercadorias expressa um 

tipo de relação de produção entre pessoas, e que estão vinculadas entre si através 

das coisas, dos produtos do trabalho. 

O ponto de partida de Marx é, portanto, 

 

“o trabalho (não o valor) e a estrutura da sociedade mercantil, isto é, a 
totalidade das relações de produção entre as pessoas que se expressam 
nas transações que efetuam entre si. Aí essas relações adquirem a forma 
material de coisa e só podem ser analisadas sob essa forma, visto que o 
caráter social do trabalho só pode expressar-se no valor mercantil. Assim, a 
lei do valor analisa as relações entre pessoas que estão vinculadas entre si 
através das coisas, conformando um padrão histórico de sociabilidade 
indissolúvel do fetichismo da mercadoria.” (IAMAMOTO, 2008, p. 61) 

 

Nesse sentido, Marx (2003, p. 220) refere-se a essa exploração através da 

teoria da mais-valia. Segundo o autor, o capitalista tem dois objetivos ao produzir 

valores-de-uso, um é o de produzir mercadorias, e o outro é através da venda de 

uma mercadoria criar valor excedente, o que o autor chamava de mais valia. O valor 
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dos meios de produção é invariável, pois o capitalista paga apenas uma vez ao 

adquiri-los e eles são utilizados na fabricação de vários produtos durante sua vida 

útil.  Ao contrário da força de trabalho, visto que: 

 

“o capital emprega o trabalho, pois o processo de valorização subsume o 
processo de trabalho, ou seja, os meios de produção não estão a serviço da 
atividade criadora do trabalhador, mas este é um meio para conservar o valo 
e aumenta-lo, sendo o trabalho excedente absorvido pelo capital”. 
(IAMAMOTO, 2008, p. 67) 
 

Portanto é através da exploração da força de trabalho que o capitalista 

consegue o valor excedente. O salário que o trabalhador recebe deveria ser 

estimado pelo valor necessário para sua subsistência, o que é possível de ser pago 

com apenas uma parte do trabalho realizado pelos assalariados.  Um exemplo: o 

salário destinado a um trabalhador poderia ser pago com o valor das mercadorias 

produzidas por ele ao longo de dez dias de um mês. Contudo, segundo o contrato 

de trabalho, ele é obrigado a cumprir os demais vinte dias restantes para receber o 

seu salário de forma integral. Dessa forma, o capitalista, dono da empresa paga o 

valor equivalente há dez dias trabalhados como salário e se apropria do restante da 

riqueza gerada nos vinte dias restantes. 

Segundo Antunes (2003, p. 123), ocorre o estranhamento do trabalhador, pois 

“o resultado do processo de trabalho, o produto, aparece junto ao trabalhador como 

um ser alheio, como algo alheio e estranho ao produtor e que se tornou coisa”. O 

autor utiliza o termo estranhamento referindo-se à existência de barreiras sociais 

que se opõem ao desenvolvimento da personalidade humana, do mesmo modo que, 

Marx utiliza o termo alienação para designar a relação artificial do trabalhador com 

sua atividade produtiva. Analisando as duas concepções, pode-se dizer que os 

autores querem chegar a um ponto em comum que é através desta relação social 

estabelecida entre os homens se adquire a forma de uma relação entre coisas. 

Tendo como resultado do trabalho alienado a propriedade privada.  

Com o passar do tempo, as formas de atuação do capitalismo industrial 

ganhou outras feições. Na segunda metade do século XIX, por meados de 1860, a 

eletricidade, o transporte ferroviário, a transformação do ferro em aço, o telégrafo e o 

motor a combustão deram início à chamada Segunda Revolução Industrial. A partir 

daí, os avanços capitalistas ampliaram significativamente. Esta fase também é 
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considerada por alguns autores como a segunda fase da globalização. 

As relações trabalhistas no processo de transição da Primeira para a Segunda 

Revolução industrial foram marcadas pela pressão exercida pelos movimentos 

operários e os camponeses sobre a classe burguesa. Existem também como 

características dessa transição a grande quantidade de indústrias de bens de 

consumo e o avanço das comunicações o que contribui para o consumo em massa. 

Na mesma perspectiva da exploração da força de trabalho, no início do século 

XX, desenvolveu-se o sistema de produção utilizado por Henry Ford na linha de 

montagem de sua indústria automobilística. Ford, então, aplicaria os métodos do 

taylorismo, também chamado de organização científica do trabalho, para atender um 

potencial consumo de massas. A indústria automobilística caracterizou-se por ser 

pioneira na organização da produção industrial. Foi dela que se originou tanto o 

fordismo quanto os métodos flexíveis de produção. 

 

“[...] entendemos o fordismo fundamentalmente como a forma pela qual a 
indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo deste 
constitutivos básicos eram dados pela produção século, cujos elementos em 
massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; 
através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e 
da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela 
fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no 
processo de trabalho; pela existência de unidades fabris concentradas e 
verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do 
trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões.” (ANTUNES, 2003. p. 
25) 

 

O sistema de produção fordista teve como base, um conjunto de práticas de 

controle do trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder 

político-econômico, além da separação entre gerência, concepção, controle e 

execução (Harvey, 2004).   

De acordo com Franca (2007, p. 25), “a mudança no processo de trabalho 

teve como ponto de partida a introdução da linha de montagem4 ou linha de 

                                                 
4
  “Os primeiros esforços de Ford na montagem de seus carros, começando em 1903, compreendiam 

a introdução de plataformas de montagem, sobre os quais um carro inteiro era construído, geralmente 
por um só ajustador. Em 1908, às vésperas da introdução do Modelo T, o ciclo de tarefas médio de 
um montador da Ford – tempo trabalhado antes que as mesmas operações fossem novamente 
repetidas – totalizava 514 minutos, ou 8,56 horas. Cada trabalhador montava grande parte de um 
carro antes de prosseguir com o próximo. Por exemplo, um trabalhador poderia colocar todas as 
peças mecânicas – rodas, molas, motor, transmissão, gerador – sobre o chassis, conjunto de 
atividades que levava um dia inteiro para completar. Os montadores/ajustadores repetiam 
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produção, cuja principal característica era a esteira transportadora.” A utilização da 

esteira permitia que os funcionários executassem suas tarefas em lugares fixos, pois 

a esteira fazia com que os objetos chegassem aos funcionários, não era necessário 

que eles parassem o processo para buscá-los. Com isso, houve o aumento do 

trabalho, pois ao reduzir o tempo ocioso ganhava-se mais tempo para produzir maior 

quantidade de produtos.   

 

“Uma linha rígida de produção articulava os diferentes trabalhos, tecendo 
vínculos entre as relações individuais das quais a esteira fazia as 
interligações, dando o ritmo e o tempo necessário para a realização das 
tarefas. Esse processo produtivo caracterizou-se, portanto, pela mescla de 
produção em série fordista com o cronômetro taylorista, além da vigência de 
uma separação nítida entre elaboração e execução. Para o capital, tratava-
se de apropriar-se do sovoirfaire do trabalho, “suprimindo” a dimensão 
intelectual do trabalho operário, que era transferida para as esferas da 
gerência científica. A atividade de trabalho reduzia-se a uma ação mecânica 
e repetitiva.” (ANTUNES, 2007, p. 37) 
 

Ao contrário da produção artesanal onde os trabalhadores conheciam todo o 

processo, o modo de produção fordista trouxe além do trabalho repetitivo e 

desgastante, a falta do conhecimento sobre todas as etapas de produção e isso 

ocasionou uma baixa qualificação profissional.   

O princípio fordista de produção interferiu na regulação das relações de 

trabalho e de consumo. Os operários fordistas recebiam a quantia de cinco dólares 

por oito horas trabalhadas. O objetivo era fazer com que eles tivessem tempo livre 

para seu lazer e também para comprar os produtos. Porém, além de controlar a 

produção do operário dentro da fábrica, controlava também a vida privada dos 

operários. De acordo com Nogueira (2006, p. 170), “a nova ética fomentada por 

                                                                                                                                                         
indefinidamente o mesmo conjunto de atividades em suas plataformas fixas de montagem. Tinham 
eles de obter as peças necessárias, ajustá-las até que se adaptassem (Ford ainda não havia 
alcançado a perfeita intercambialidade das peças) e, então, aparafusá-las em seus lugares. O 
primeiro passo dado por Ford para tornar esse processo mais eficiente constituiu em levar as peças a 
cada estação de trabalho, permitindo aos montadores ficarem no mesmo local o dia todo. Em 1908, 
tendo Ford conseguido a perfeita intercambialidade das peças, decidiu que o montador executaria 
uma única tarefa, movimentando-se de veículo para veículo através da área de montagem. Por volta 
de 1913, às vésperas da introdução da linha de montagem móvel, o ciclo de tarefas médio do 
montador da Ford havia caído de 514 para 2,3 minutos. [...] A grande façanha de Ford na primavera 
de 1913, em sua nova fábrica de Highland Park, em Detroit, foi a introdução da linha móvel, em que o 
carro era movimentado em direção ao trabalhador estacionário. Tal inovação diminuiu o ciclo do 
trabalho de 2,3 para 1,19 minutos; a diferença resultava do tempo economizado pelo trabalhador por 
ficar parado em vez de caminhar, e pelo ritmo mais acelerado de trabalho, que a linha móvel podia 
propiciar.” (WOMACK; JONES; ROOS, 2004, p. 15-16)  
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Ford, necessitava de um trabalhador descansado e repleto de vitalidade para 

conduzir a sua atividade produtiva”. Em função deste controle,  

 

“Ford enviou um exército de assistentes sociais aos lares de seus 
trabalhadores “privilegiados” (em larga medida imigrantes) para ter certeza 
de que o “novo homem” da produção em massa tinha o tipo certo de 
proibidade moral, de vida familiar e de capacidade de consumo prudente 
(isto é, não alcoólico) e “racional” para corresponder às necessidades e 
expectativas da corporação.” (HARVEY, 2004, p. 122) 

 

Segundo Harvey (2004), durante a Grande Depressão dos anos 30, Ford 

aumentou o salário dos trabalhadores acreditando que assim também cresceria o 

consumo resultando na recuperação do mercado, pois ele acreditava no poder 

corporativo de regulamentação da economia. Mas isso não aconteceu e o contrário 

disso foi a demissão de trabalhadores além da diminuição do salário. 

Nem todos estavam satisfeitos, o fordismo se disseminou de forma desigual 

ao passo que cada Estado adequava à sua administração o modelo fordista. Porém 

nem todos os Estados ofereciam salários compensatórios, pelo contrário, os salários 

eram baixos e havia uma fraca garantia de emprego, além de haver uma divisão 

entre os empregos privilegiados e os excluídos que era definido pelo gênero, raça e 

origem étnica. Disso resultaram tensões sociais e fortes movimentos sociais por 

parte dos excluídos. Além de mobilizar movimentos que não tinham ligação com os 

trabalhadores do modelo fordista, mas que faziam parte de um determinado grupo 

dos excluídos (ex. grupo de mulheres assalariadas mal remuneradas acompanhadas 

por movimento feminista).  

O fordismo trouxe aos países do ainda chamado Terceiro Mundo 

modernização, emancipação das necessidades, mas promoveu também destruição 

de culturas locais, muita opressão e numerosas formas de domínio capitalista. 

Buscando a estabilização econômica, o estado através teve que implantar 

estratégias para que o capital pudesse reproduzir-se, para isso adotou novas 

políticas fiscais, monetárias e sociais no período pós-guerra. As intervenções 

incluíam alterações nas leis trabalhistas. O Estado investiu em áreas importantes 

para o desenvolvimento como os setores de transporte, equipamentos públicos etc. 

Com esses investimentos era esperada uma melhora das atividades econômicas, no 

crescimento da produção e do consumo assim como a garantia de empregos.  



31 

 

 

 

“O Estado agüentava a carga de um crescente descontentamento, que às 
vezes culminava em desordens civis por parte dos excluídos [...] A 
legitimidade do poder do Estado dependia cada vez mais da capacidade de 
levar os benefícios do fordismo a todos e de encontrar meios de oferecer 
assistência médica, habitação e serviços educacionais adequados em larga 
escala, mas de modo humano e atencioso.” (HARVEY, 2004, p. 133). 
 

Segundo Netto (2007), o welfare state, foi o único ordenamento sociopolítico 

que, na ordem do capital, visou expressamente compatibilizar a dinâmica da 

acumulação e da valorização capitalista com a garantia de direitos políticos e sociais 

mínimos. Ainda assim não conseguiu agradar a todos. Houve protestos por parte de 

empresários, da classe média e até mesmo dos cidadãos comuns que reclamava da 

burocracia para aquisição dos benefícios.  

Complementando as informações sobre o modelo utilizado pelo Estado para 

tentar resolver este momento de crise econômica, Hobsbawn (2001) diz que para 

acabar com as depressões econômicas eram necessários altos salários, pleno 

emprego e o Estado de Bem-estar, pois desta forma havia o aumento do consumo 

que ampliava a expansão da economia.  

Os anos 70 marcaram o início de uma crise estrutural no fordismo que se 

caracterizou, principalmente, pela queda na taxa de lucro causada pelo aumento do 

preço da força de trabalho, resultante das lutas entre capital e trabalho dos anos 60, 

pelo desemprego estrutural que se iniciava, causando uma retração do consumo 

que o modelo taylorista/fordista mostrou-se incapaz de solucionar, pela crise do 

Estado do bem-estar social e do aumento das privatizações, dados pela crise fiscal 

do Estado capitalista (ANTUNES, 2007). 

Segundo Hobsbawm (1991), é pelo trabalho e pelo desemprego, que vemos 

as consequências da Crise Econômica que gerou a transição do keynesianismo para 

o neoliberalismo entre as décadas de 1970 e 1980.  

 

“A tendência geral da industrialização foi substituir a capacidade humana 
pela capacidade das máquinas, o trabalho humano por forças mecânicas, 
jogando com isso, pessoas para fora dos empregos [...] O número de 
trabalhadores diminuiu relativamente, absolutamente e, em qualquer caso, 
rapidamente. O crescente desemprego dessas décadas não foi 
simplesmente cíclico, mas estrutural. Os empregos perdidos nos maus 
tempos não retornariam quando os tempos melhoravam: não voltariam 
jamais. (HOBSBAWM, 1991, p. 402-3) 
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De forma contrária à rigidez fordista entra em cena um modelo mais flexível 

onde impera a flexibilidade dos processos de trabalho. De acordo com Yazbek 

(1998), ocorre a precarização das relações de trabalho além do crescimento do 

desemprego.  

 

“As inovações tecnológicas e informacionais subvertem o modelo fordista, 
dispensam trabalhadores, desenvolvem módulos produtivos terceirizados e 
segmentam a própria classe trabalhadora. Aumentam as formas de trabalho 
precarizado, sobretudo feminino, e cresce o mercado informal. A relação 
salarial de individualiza. Desestabilizam-se trabalhadores do Estado e das 
indústrias. Aumenta o trabalho temporário e subcontratado. Recria-se o 
trabalho em domicílio, sem contrato e garantias. O desemprego torna-se um 
fantasma, com a destruição de milhares de postos de trabalho. Coexistem 
novos e modernos padrões de produção com formas arcaicas de produção”. 
(YAZBEK, 1998, p. 52) 
 

Como características da acumulação flexível Harvey (2004) cita o surgimento 

de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fortalecimento de 

serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas 

de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 

 

“A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no 
chamado "setor de serviços", bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (tais como a 
"Terceira Itália", Flandres, os vários vales e gargantas do silício, para não 
falar da vasta profusão de atividades dos países recém-industrializados). 
Ela também envolve um novo movimento que chamarei de "compressão do 
espaço-tempo" no mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada 
de decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via 
satélite e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a 
difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e 
variegado”. (HARVEY, 2004, p. 140) 

 

De acordo com Hobsbawn (1991), com o surgimento de uma nova divisão 

internacional do trabalho, que busca mão-de-obra mais barata, transferindo as 

indústrias para países menos desenvolvidos que estão começando o processo de 

industrialização ocasiona um desemprego estrutural. 

Em relação aos direitos trabalhistas, na acumulação flexível estes são 

desregulamentados e flexibilizados tendo o trabalhador que se adequar a esta nova 
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fase. Entre as transformações ocorridas no mundo do trabalho citadas por Antunes 

(1997) estão: 1) a diminuição da classe operária industrial tradicional; 2) a 

terceirização do trabalho, a partir da enorme ampliação do “setor de serviços”; 3) a 

heterogeneização do trabalho, expressa por meio da crescente incorporação do 

contingente feminino; 4) subproletarização através do aumento do trabalho precário. 

A acumulação flexível, com o toyotismo, torna-se para o capital tanto uma 

forma de maior exploração quanto de maior controle sobre a força de trabalho. A 

reestruturação produtiva está baseada em aumento de produtividade, eficiência, 

qualidade, novas formas de tecnologia e de gestão, efetivando-se por intermédio das 

inovações tecnológicas. (ABRAMIDES e CABRAL, 2003) 

A crise do petróleo de 1973 atingiu o mundo inteiro, e no Japão não foi 

diferente. As taxas de crescimento da economia japonesa haviam decrescido a nível 

zero e muitas empresas passaram por sérios problemas. Contudo, na empresa 

Toyota Motor Company o impacto foi diferente, graças ao modelo produtivo 

idealizado por Taiichi Ohno que já estava em desenvolvimento desde o término da 

Segunda Guerra. Inicia-se então a Terceira Revolução Industrial. 

Essa Revolução Industrial tem a tecnologia como característica. Tem seu 

início através da microeletrônica, do robô, o sistema integrado, a telemática 

(telecomunicações informatizadas), e o computador como personagem principal. 

Uma conseqüência imediata do emprego do computador é a reaproximação entre o 

trabalho de concepção e o trabalho de execução. De acordo com Antunes (2003): 

 

“O toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo substitui o padrão fordista 
dominante, em várias partes do capitalismo globalizado. Vivem-se formas 
transitórias de produção, cujos desdobramentos são também agudos, no 
que diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, são 
flexibilizados, de modo a dotar o capital um instrumental necessário para 
adequar-se a sua nova fase.” (ANTUNES, 2003, p. 24) 
  

Ao contrário das características do fordismo, o toyotismo fundamenta-se no 

trabalho operário em equipe, com multivariedade de funções. A produção se 

estrutura num processo produtivo flexível, que possibilita ao operário operar 

simultaneamente várias máquinas, alterando-se a relação homem/máquina na qual 

se baseava o fordismo/taylorismo. 
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“A continuidade do processo de trabalho, alcançada por meio da 
informatização e da adoção do sistema just in time, decorreu também da 
realização de múltiplas tarefas por parte de um mesmo trabalhador. O 
trabalhador atual, polivalente, multiplicou-se para realizar, além das funções 
operacionais habituais, aquelas relacionadas à manutenção e ao controle 
de qualidade.” (FRANCA, 2007, p. 49) 

  

Iamamoto (1998) complementa dizendo que: 

 

“O estímulo à figura do trabalhador polivalente, capaz de realizar múltiplas 
atividades ao mesmo tempo e pelo mesmo salário, rompe as rígidas 
barreiras das especialidades profissionais, especialmente nas funções de 
menor qualificação. Expressa a indiferença do trabalhador assalariado em 
relação ao tipo ou qualidade do trabalho que desenvolve, o que viabiliza 
inclusive a elevada rotatividade do trabalho”. (IAMAMOTO, 1998, p. 90) 
 

O sistema just in time tem como princípio o melhor aproveitamento possível 

do tempo de produção. Esse aproveitamento é feito a partir do momento que apenas 

é fabricado a quantidade suficiente para manter o processo produtivo no momento, 

ou seja, os estoques são mínimos. Este princípio funciona segundo o sistema 

kanban, placas ou senhas de comando para reposição de peças e de estoque. 

 

“O sistema baseia-se um pouco no exemplo dos supermercados: enchem-
se as prateleiras, os clientes vêm, se servem e, conforme fazem as 
compras, a loja volta a encher as prateleiras. Assim a empresa só produz o 
que é vendido e o consumo condiciona toda a organização da produção.” 
(GOUNET, 1999, p. 26 apud FRANCA, 2007, p. 41) 

  

Diferentemente do modelo fordista além da fabricação em pequenos lotes, os 

produtos fabricados possuem uma variedade de modelos além de preços baixos. 

Esse modelo busca atender as necessidades de consumo, portanto, seu modo de 

produção pode ser comparado às prateleiras de supermercado. Os produtos são 

fabricados, expostos para apreciação dos consumidores e após a venda a 

mercadoria é reposta. 

Em virtude deste processo de fabricação, o tempo entre a produção e o 

consumo é menor, e para que haja um consumo maior, segundo Harvey (2004), os 

produtos fabricados possuem menor durabilidade. 

“A meia vida de um produto fordista típico, por exemplo, era de cinco a sete 
anos, mas a acumulação flexível diminuiu isso em mais da metade em 
certos setores (como o têxtil e o do vestuário), enquanto em outros – tais 
como as chamadas indústrias de “thoughtware” (por exemplo, videogames e 
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programas de computador) – a meia vida está caindo para menos de 
dezoito anos. A acumulação flexível acompanhada na ponta do consumo, 
portanto, por uma atenção muito maior às modas fugazes e pela 
mobilização de todos os artifícios de indução de necessidades e de 
transformação cultural que isso implica”. (HARVEY, 2004, p. 148) 

  

As empresas do complexo produtivo toyotista, inclusive as “terceirizadas”, têm 

estrutura horizontalizada, acarretando a expansão dos métodos e procedimentos 

para toda a rede de fornecedores. Os Circuitos de Controle de Qualidade (CCQs) 

são formados por grupos de trabalhadores que estão envolvidos e participam da 

tomada de decisão. As empresas investem muito em treinamento, participação e 

sugestões para melhorar a qualidade e a produtividade. 

Para efetiva flexibilização do aparato produtivo, é também imprescindível a 

flexibilização dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de 

trabalho em função direta das necessidades do mercado consumidor.  

 

“Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito da grande 
quantidade de mão de obra excedente (desempregados ou 
subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. 
[...] Mesmo para os empregados regulares, sistema com “nove dias 
corridos” ou jornadas de trabalho que têm em média quarenta horas 
semanais ao longo do ano, mas obrigam o empregado a trabalhar bem mais 
em períodos de pico de demanda, compensando com menos horas em 
períodos de redução da demanda, vêm se tornando muito mais comum”. 
(HARVEY, 2004, p. 143) 
  

O toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, 

ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários e subcontratação, 

dependendo das condições do mercado.  

 

“O toyotismo empregou o “emprego vitalício” para uma parcela dos 
trabalhadores das grandes empresas (cerca de 25 a 30% da população 
trabalhadora, onde se presenciava a exclusão das mulheres), além de 
ganhos salariais intimamente vinculados ao aumento da produtividade. O 
“emprego vitalício” garante ao trabalhador japonês que trabalha nas fábricas 
inseridas nesse modelo a estabilidade do emprego, sendo que aos 55 anos 
o trabalhador é deslocado para outro trabalho menos relevante, no 
complexo de atividades existentes na mesma empresa.” (ANTUNES, 2007, 
p. 55) 
 

Desse modo, flexibilização, terceirização, subcontratação CCQ, controle de 

qualidade total, kanban, just in time, kaizen, team work, eliminação do desperdício, 
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“gerência participativa”, sindicalismo de empresa, entre tantos outros pontos, são 

levados para um espaço ampliado do processo produtivo. 

  

“Inspirando-se no que inicialmente na experiência no ramo têxtil, onde o 
trabalhador operava ao mesmo tempo várias máquinas e depois na 
importação das técnicas de gestão dos supermercados dos EUA, que 
deram origem ao kanban, o toyotismo também ofereceu uma resposta à 
crise financeira japonesa do pós-guerra, aumentando a produção sem 
aumentar o contingente de trabalhadores. A partir do momento em que esse 
receituário se amplia para o conjunto das empresas japonesas, seu 
resultado foi a retomada de um patamar de produção que levou o Japão, 
num curtíssimo período, a atingir padrões de produtividade e índices de 
acumulação capitalista altíssimos.” (ANTUNES, 2007, p. 55) 
 

Os países ocidentais, ao verem o crescimento japonês, interessaram-se pelo 

toyotismo. É preciso considerar, que a adaptação ao sistema depende de vários 

fatores como condições econômicas, sociais, políticas, ideológicas, entre outras. “O 

processo de ocidentalização, portanto, elementos presentes no Japão com práticas 

existentes nos novos países receptores, decorrendo daí um processo diferenciado, 

particularizado e mesmo singularizado de adaptação desse receituário.” (ANTUNES, 

2007, p. 57).  

 

“[...] a introdução do toyotismo na Europa, inserem-se na busca de uma 
saída para a atual crise do capitalismo, visualizando em seu interior uma 
nova forma de organização do trabalho, uma nova forma de regulação e um 
novo ordenamento social pactuado entre capital, trabalho e Estado. 
Concepção que se sustenta, portanto, na convivência e na elaboração entre 
as classes sociais, relação esta concebida como cooperativa.“ (CORIAT, 
1992 apud ANTUNES, 2003) 

  

Conforme citado por Iamamoto (1998) a revolução tecnológica de base 

microeletrônica e pela robótica ocorrida com a acumulação flexível, ocasiona 

mudanças nas formas de produção e comercialização, além do controle da força de 

trabalho, na estruturação dos serviços comerciais, financeiros, etc. O processo de 

transformação produtiva e tecnológica ocorrido nas últimas décadas do século XX 

fizeram com que o processo de globalização adquirisse novas feições tanto nos 

padrões de organização e produção.  
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1.3 – A influência da globalização na sociedade capitalista  

 

O processo de globalização trouxe o aumento da concentração do capital e a 

criação de empresas gigantescas e poderosas operando em escala mundial, além 

do avanço no processamento e difusão de informações através das 

telecomunicações e informática, que facilita e agiliza as transações, entretanto, a 

globalização não é homogêneo entre os países, havendo diferenciação na repartição 

de riqueza, produção, trabalho e poder. 

 

“as características fundamentais da globalização têm sido a liberalização do 
comércio internacional, a expansão do IED e o surgimento de maciços 
fluxos financeiros internacionais. Isso resultou em maior concorrência nos 
mercados globais. É também amplamente reconhecido que isso se deveu 
ao efeito combinado de dois importantes fatores: decisões políticas para 
reduzir as barreiras nacionais às transações econômicas internacionais e o 
impacto de nova tecnologia, especialmente na área da informação e das 
comunicações. Esses desenvolvimentos criaram condições propícias ao 
início da globalização.” (MTE, 2005, p. 23) 
 

Através da globalização ocorre no mundo um grande processo de mudança 

que afeta a todos. O surgimento de novas tecnologias, baseadas em políticas de 

maior abertura, tem possibilitado uma relação entre os países. Esse fato gera uma 

maior interdependência nas relações econômicas – comércio, investimento, finanças 

e organização da produção em escala global - mas também a uma interação social e 

política entre organizações e pessoas do mundo todo. 

 

“Com a difusão da Internet, e-mail, serviços telefônicos de baixo custo, 
telefones celulares e teleconferência, o mundo ficou mais interconectado. 
Um vasto e rápido estoque de informações, com rápido crescimento, que ia 
desde a ciência até coisas triviais, pode ser agora acessado de qualquer 
lugar no mundo ligado à Internet. Pode ser transmitido e discutido com 
facilidade. Ao mesmo tempo, a televisão por satélite e a imprensa eletrônica 
criaram um autêntico quarto estado global.” (MTE, 2005, p. 29) 

 

De acordo com Castells (2006), a economia global foi criada a partir da 

interação entre mercados e governos através de instituições financeiras com o 

objetivo de aumentar a produtividade e consequentemente o lucro. Para alcançar o 

propósito buscaram novos mercados em outros países menos desenvolvidos. Ao 

produzir em locais onde a mão-de-obra é mais barata, reduzem os seus custos de 
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produção, barateando as mercadorias. Dessa forma, podem vender seus produtos 

mais barato aumentando suas taxas de lucro. 

Entretanto, Hobsbawm (2000) diz que a eliminação das barreiras comerciais e 

a liberalização dos mercados é um fenômeno secundário e é o que diferencia esta 

fase da economia global das anteriores. Para o autor:  

 

“O ponto de partida foi a enorme aceleração e difusão dos sistemas de 
transporte de mercadorias. No passado, a produção estava limitada à área 
em que ocorria. Até mesmo o comércio era, em certos aspectos, 
condicionado pela incapacidade de se transportar bens perecíveis através 
de grandes distâncias, sem que perdessem suas características naturais.[...] 
A grande mudança foi o surgimento do transporte de carga por aviões”. 
(HOBSBAWM, 2000, p. 71) 

 

O processo de constituição de uma economia de caráter mundial não é nada 

novo. A respeito desta fase da globalização, Castells (2006) apresenta três políticas 

bases para o seu desenvolvimento: 

 

“a desregulamentação das atividades econômicas domésticas (que 
começou com os mercados financeiros); a liberalização do comércio e dos 
investimentos internacionais; e a privatização das empresas públicas (quase 
sempre vendidas a investidores estrangeiros). Essas políticas iniciadas nos 
Estados Unidos em meados da década de 1970, e na Inglaterra no início da 
década de 1980, espalharam-se por toda a União Europeia na década de 
1980 e se tornaram predominante na maioria dos países do mundo, e 
padrão normal no sistema econômico internacional na década de 1990”. 
(CASTELLS, 2006, p. 179) 

 

Os países que lideraram a adoção das políticas neoliberais foram Inglaterra e 

Estados Unidos sob o comando de Margaret Tatcher e de Ronald Reagan 

respectivamente visando diminuir as sequelas da Crise Econômica. Foram 

estabelecidos parâmetros pelos organismos internacionais a partir do “Consenso de 

Washington”, em 1989, que recomendam uma Reforma do Estado segundo 

diretrizes políticas de raiz neoliberal.  

Nesta fase predominou a economia do livre mercado, onde o objetivo era de 

garantir o domínio do mercado sobre o Estado através da “ampliação da 

competitividade intercapitalista nos mercados mundiais e nacionais, modificando as 

relações entre o Estado e a sociedade civil.” (IAMAMOTO, 1998, p. 112)   



39 

 

 

A partir desse contexto são implementados programas macroeconômicos de 

integração subordinada e passiva de desregulamentação financeira e enxugamento 

do Estado (desvios de funções e dilapidação do patrimônio), de desnacionalização 

econômica e de especialização produtiva. Novas políticas sociais e trabalhistas são 

propostas, ocorrendo uma queda ainda maior do padrão de uso e remuneração do 

trabalho. 

Com isso, ocorre o domínio mundial do sistema financeiro, à redução do 

espaço de ação para os governos, o aprofundamento da divisão internacional do 

trabalho e da concorrência e, não por último, à crise de endividamento dos estados 

nacionais. Muitos países foram obrigados a aderir ao neoliberalismo.  

O neoliberalismo nada mais é do que um projeto de crescimento, onde se 

acreditava que para que houvesse o crescimento de uma nação era necessário sua 

inclusão na economia mundial. “O motor do desenvolvimento nacional seria dado, 

desse ponto de vista, pelo aporte de recursos externos, respeitando uma lógica 

global, em detrimento doas anseios e objetivos nacionais”. (ARROCHELLAS, 2004, 

p.36) 

De acordo com Soares (2001), o neoliberalismo desenvolveu-se através de 

Políticas de Ajuste Estrutural propostas e estratégias político-institucionais,  

 

“como um projeto global para a sociedade, com políticas articuladas, que 
não se limitam a medidas econômicas de efeitos conjunturais e/ou 
transitórios, trazendo consequências sociais graves e permanentes, muitas 
vezes de difícil volta atrás”. (SOARES, 2001, p. 171) 

 

A esse respeito Bravo (1999) aponta a Política de Ajuste como 

 

“eixo central a estabilização macroeconômica, a desregulamentação e a 
privatização de empresas estatais; e estabelece como metas a redução dos 
gastos públicos, a ampliação do setor privado lucrativo e não-lucrativo, a 
redução das contribuições sociais das empresas, o desenvolvimento de 
políticas focalizadas na pobreza e desenvolvimento de atividades 
complementares aos serviços públicos” (BRAVO, 1999, p. 30) 
 

Em contraste com o keynesianismo, os neoliberais defendiam um mercado 

livre, pois desta forma, segundo eles, a distribuição das riquezas dentro do Estado 

seria feita corretamente. Diziam também que os lucros não eram maiores devido ao 
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impedimento do controle da inflação e o corte de custos tanto no governo quanto nas 

empresas privadas. Segundo Franca (2007), o neoliberalismo direcionou as 

transformações estruturais, ao mesmo tempo em que desarticulou a correlação de 

forças políticas, entre a burguesia e a classe trabalhadora.  

 

“Constata-se, ainda, a convivência de formas de trabalho assalariado com o 
trabalho autônomo, doméstico, clandestino e as múltiplas expressões da 
precarização dos vínculos e relações de trabalho, com amplo 
comprometimento das conquistas e direitos trabalhistas, assim como das 
tradicionais estratégias de organização e ‘luta sindical’” (IAMAMOTO, 1998, 
p. 86-7). 
 

O neoliberalismo no Brasil, de acordo com Antunes (2005) começa a partir do 

ano de 1990 com o governo de Fernando Collor de Mello, trazendo como uma das 

conseqüências prejuízos no campo social como “a redução dos direitos sociais e 

trabalhistas, desemprego estrutural, precarização do trabalho, desmonte da 

previdência pública, sucateamento da saúde e educação”. Além de “queda nos 

salários, redução do emprego, informalidade nos negócios, evasão dos impostos e 

diminuição da base de arrecadação tributária”, conforme citado por Bravo (1999) e 

Soares (2002).  

 

“Não é demasiado lembrar que a modernização neoliberal para o Terceiro 
Mundo penaliza de maneira muito mais brutal e nefasta o mundo do 
trabalho. Despossuído, dilapidado, desqualificado, o ser social não 
consegue nem mesmo viver do seu trabalho. Converte-se, em largas faixas, 
numa classe sem trabalho, que vive da miséria da economia informal. 
Aqueles que permanecem no mercado de trabalho formal vivenciam níveis 
de subtração salarial, de superexploração do trabalho que tornam sua 
cotidianidade marcada pela escassez e pela redução crescente da 
satisfação de suas necessidades”. (ANTUNES, 2005, p. 19) 
 

Soares (2001) cita também como conseqüência da reestruturação recessiva 

da economia e do setor público ocasionada pela inserção do ajuste fiscal realizado 

no Brasil “a geração de novas situações de exclusão social; e o agravamento das já 

precárias condições sociais daquela parcela da população já considerada ‘em 

situação de pobreza’”. (SOARES, 2002, p. 172). 

Não se pode excluir das consequências do neoliberalismo as privatizações. 

Estas foram implantadas no Brasil como parte das reformas econômicas do Governo 

Collor através do Programa Nacional de Desestatização – PND. O programa foi 
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instituído com a Lei nº 8.031, de 12.04.90.  

 

“Entre 1990 e 1994, o governo federal desestatizou 33 empresas, sendo 18 
empresas controladas e 15 participações minoritárias da Petroquisa e 
Petrofértil. Foram realizados ainda oito leilões de participações minoritárias 
no âmbito do Decreto nº 1.068.” (BNDES, 2002) 
 

As privatizações foram maiores durante o período do Governo de FHC (1995-

2002), com a transferência de serviços públicos como setores elétricos, financeiros, 

transportes, rodovias, saneamentos, portos e telecomunicações para o setor privado. 

“Um dos principais objetivos tem sido o de proporcionar uma melhoria na qualidade 

dos serviços prestados à sociedade brasileira, através de aumento de investimentos 

a serem realizados pelos novos controladores.” (BNDES, 2002)  

No estado do Rio de Janeiro, foram privatizadas, pelo Programa Nacional de 

Desestatização, as empresas Álcalis, Companhia Siderúrgica Nacional, Light e 

Companhia Vale do Rio Doce. Pelo Programa Estadual de Desestatização, estão 

também CERJ, Companhia Estadual de Gás, Riogás, Banerj, Cia. do Metropolitano 

do Rio de Janeiro, Flumitrens, Coderte e Conerj. 

 

1.4 – Os efeitos da globalização no mundo do trabalho 

 

Hobsbawm (2001) cita que “o aceleramento pela competição global, pelo 

aperto financeiro dos governos, que – direta ou indiretamente – eram os maiores 

empregadores individuais”. Esta responsabilidade passou a ser das empresas 

privadas que não conseguiam diminuir o número expressivo de trabalhadores 

desempregados. A quantidade de contratações era desproporcional a de demissões, 

ou seja, o mercado demitia mais do que contratava. Como conseqüência a queda 

dos sindicatos que tinham como uma de suas funções a produção de empregos.  

 

“[...] o desemprego e a crescente exclusão de contingentes expressivos de 
trabalhadores da possibilidade de inserção ou re-inserção no mercado de 
trabalho, que se torna estreito em relação à oferta de força de trabalho 
disponível. Essa redução do emprego, aliada à retração do Estado em suas 
responsabilidades públicas no âmbito dos serviços e direitos sociais, faz 
crescer a pobreza e a miséria, passa a comprometer os direitos sociais e 
humanos, inclusive o direito à própria vida”. (IAMAMOTO, 1998, p. 87) 
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Iamamoto (1998) complementa dizendo que: 

 

“[...] ainda que o trabalho assalariado formal na indústria se reduza com as 
alterações na divisão social do trabalho, o trabalhador passa a viver um 
duplo e radical tormento: ser um trabalhador livre que depende do trabalho 
para se reproduzir e não encontrar oportunidade de trocar sua força de 
trabalho por meios de vida, seja via relação típica salarial ou outras formas 
de venda de seus serviços, que fogem aos critérios da lucratividade 
porquanto voltadas para a reprodução dos meios de vida”. (IAMAMOTO, 
1998, p. 87) 
 

No período que vai de 1976 a 1996, Pochmann (2007) mostra uma alteração 

no comércio mundial e consequentemente na composição do emprego. Essas 

alterações atingiram todos os países, dos centrais aos periféricos, tendo estes 

maiores consequências para os trabalhadores.  

O atual processo de globalização está produzindo resultados desiguais entre 

os países e dentro deles. O processo de globalização não é homogêneo devido as 

diferentes formas como são feitos os investimentos do mercado e o aproveitamento 

da mão-de-obra local. Desta forma, podemos observar uma nova divisão do 

trabalho, onde os melhores postos de trabalho encontram-se nos países ricos 

(centrais) através de investimentos em pesquisas e tecnologias, enquanto que em 

grande parte dos países pobres (periféricos) ocorre a desestruturação do mercado 

de trabalho através de altas taxas de desemprego, diminuição do emprego 

assalariado e de postos de trabalho precários.  

 

“O centro da economia mundial representa o locus do poder de comando, 
sendo predominante às atividades de controle do excedente das cadeias 
produtivas, bem como de produção e difusão de novas tecnologias. A 
periferia assume um papel secundário na estrutura de poder mundial, sendo 
lócus subordinado às lógicas financeiras e creditícias, assim como na 
apropriação de excedente econômico e dependente na geração e absorção 
tecnológica. [...] Mais recentemente, foi introduzido o conceito de 
semiperiferia [...] apesar de não serem tão dependentes na geração de 
tecnologia, nem subordinadas plenamente na apropriação do excedente 
econômico, nem tampouco dominadas efetivamente pelo poder do comando 
central, apresentam em um determinado período histórico condições 
socioeconômicas intermediárias em relação ao centro capitalista mundial”.

5
  

(POCHMANN, 2007, p. 16-7) 
 

De acordo com Pochmann (2007, p. 14), o conceito de Divisão Internacional 

                                                 
5
 Segundo Pochmann (2007), o Brasil é considerado um país semiperiférico. 
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do Trabalho “assume relevância como expressão do grau de assimetria geográfica 

no uso e no rendimento da mão-de-obra em distintas fases históricas da evolução da 

economia mundial”. Em relação a nova Divisão Internacional ocorrida a partir da 

década de 1970, o autor diz que esta é ocasionada principalmente por dois vetores 

estruturais no centro do capitalismo mundial. “O primeiro vetor está associado ao 

processo de reestruturação empresarial, acompanhado da maturação de uma nova 

Revolução Tecnológica e o segundo vetor está relacionado à expansão dos 

Investimentos Diretos no Exterior (IDE)”. (POSCHMANN, 2007, p. 27) 

 

“As economias não-desenvolvidas transformam-se em uma grande feira 
mundial de concorrência pelos menores custos de trabalhos possíveis, a ser 
visitada por compradores de força de trabalho que representam as grandes 
corporações transnacionais. Quanto mais dóceis os governos, e submissos 
à lógica de exploração intensiva de trabalho, mais dependentes são suas 
políticas macroeconômicas nacionais. De um lado, são colocados em 
marcha os programas macroeconômicos de integração subordinada e 
passiva, por meio da adoção de políticas neoliberais de liberalização 
comercial sem critério, de desregulamentação financeira, de enxugamento 
do Estado (desvio de funções e dilapidação do patrimônio), de 
desnacionalização econômica e de especialização produtiva. Com isso, 
pretende-se estimular a atração de investimentos estrangeiros, o que muitas 
vezes desincentiva o melhor aproveitamento das oportunidades nacionais.” 
(POCHMANN, 2007, p. 8-9) 
 

São dois os critérios para a escolha das novas instalações das empresas de 

acordo com o autor. O primeiro é o custo da mão-de-obra e de transporte e o outro é 

a localização de sua filial. Desta forma, haverá fácil acesso dos trabalhadores que 

estão fora do mercado de trabalho, assim, o empregador poderá recrutar os 

funcionários de acordo com suas necessidades, visto que dependendo da situação, 

eles não têm como exigir benefícios e regalias, trazendo assim menor custo para 

empresa que oferece o que acha ser o suficiente. 

 

“Os países periféricos e semiperiféricos, no intuito de oferecer 
condições mais satisfatórias à atração das corporações 
transnacionais, aceitam, em grande parte das vezes, o programa das 
agências multilaterais FMI e BIRD, o que termina por provocar o 
rebaixamento ainda maior do custo do trabalho (usando recurso 
público para qualificar mão-de-obra, criando contratos de trabalho 
especiais, ampliando jornada de trabalho, entre outras medidas) e a 
desregulamentação dos mercados de trabalho“. (POCHMANN, 2007, 
p. 31) 
 

A pobreza, a falta de trabalho decente e negação de direitos humanos não 
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são novidades, mas com a atual fase de globalização, em algumas regiões do 

mundo a exclusão e a miséria têm aumentado. Com a globalização houveram 

mudanças nos meios de vida tradicionais e nas comunidades locais, além de 

ameaça a sustentabilidade ambiental e a diversidade cultural.  

Da mesma forma que a globalização touxe prejuízos ela também trouxe 

benefícios para parte da população mundial através da troca mais livre de bens, 

idéias e conhecimento. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2005), 

no Leste da Ásia, o crescimento retirou mais de 200 milhões de pessoas da pobreza 

em uma única década.  

 

"Melhores comunicações intensificaram a conscientização de direitos e 
identidades e possibilitaram movimentos sociais para mobilizar a opinião e 
fortalecer a responsabilidade democrática. Como resultado, uma 
consciência verdadeiramente global está se formando, sensível às 
desigualdades da pobreza, à discriminação de sexo, ao trabalho infantil e à 
degradação ambiental, onde quer que possam ocorrer. (MTE, 2005, p. 25) 
 

Infelizmente, como já foi citado anteriormente, o desequilíbrio existentes entre 

os países ricos e os países pobres é muito grande, não podendo estes desfrutar dos 

benefícios da globalização. “Com a reconfiguração do espaço e do tempo de 

produção, há um processo de re-territorialização e também de des-territorialização, a 

partir do quela novas regiões industriais nascem e outras são eliminadas“ 

(ANTUNES, 2005, p. 62). Mesmo assim podemos ver que o impacto social da 

globalização não está apenas confinado a estes países. Mesmo nos países 

relativamente bem-sucedidos, estão envolvidos custos sociais significativos na forma 

de custos de ajuste transitórios, em alguns casos bastante grandes. 

De acordo com o MTE (2005, p. 40),“para avaliar o impacto social da 

globalização é essencial ir além do desempenho econômico e examinar o que 

aconteceu ao emprego, à desigualdade de renda e à pobreza nas últimas duas 

décadas de globalização“. O desemprego nas últimas duas décadas variou de 

região para região chegando à cerca de 188 milhões de desempregados no mundo 

no ano de 2003.  

 

“Pode-se ainda afirmar que o crescimento da taxa de desemprego nas 
últimas décadas dirigiu-se basicamente aos estratos mais pobres da 
sociedade, passando de 7% em 1982 para 12% em 2004 entre os 
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integrantes das famílias com menores rendimentos, enquanto que, entre as 
famílias com os maiores rendimentos familiares, houve redução de 3% para 
2%.“ (MAIA, 2006, p. 35) 
 

Como requisitos para permanência ou ingresso no mercado de trabalho, a 

atual exigência é que o o trabalhador tenha como característica um alto grau de 

motivação seguido de habilidades laborais adicionais no exercício do trabalho, ou 

seja, fazer mais do que a sua função exige. Esse perfil exigido pelas empresas é de 

um profisional polivalente. A informatização e a reorganização das empresas afetam 

desde profissionais qualificados à massa operária. Ao mesmo tempo, há um 

aumento generalizado do trabalho temporário e do trabalho de meio período. 

De acordo com Antunes (2005), a atual classe trabalhadora sofreu mudanças 

tendo como características apresentadas pelo autor uma maior fragmentação, 

heterogeneidade e complexificação. Estão incluidos na classe trabalhadora hoje 

 

“aqueles e aquelas que vendem sua força de trabalho em troca de salário, 
como o enorme leque de trabalhadores precarizados, terceirizados, fabris e 
de serviços, part-time, que se caracterizam pelo vínculo de trabalho 
temporário, pelo trabalho precarizado, em expansão na totalidade do mundo 
produtivo. Deve incluir também o proletariado rural, os chamados bois-frias 
das regiões agroindustriais, além, naturalmente, da totalidade dos 
trabalhadores desempregados que se constituem nesse monumental 
exército industrial de reserva“ (ANTUNES, 2005, p. 52) 

  

Outro aspecto a ser considerado em relação ao desemprego é a faixa etária 

dos trabalhadores. Alguns são considerados muito jovens, sem experiência para 

ingressarem no mercado de trabalho, enquanto outros são considerados muito 

velhos e quando são dispensados de um emprego dificilmente são contratados 

novamente. Segundo Antunes (2005), esse fato ocorre com o jovem após o término 

dos estudos e com os trabalhadores mais velhos ao completarem 40 anos. 

Com o objetivo de tentar diminuir o desemprego, o Estado passou a 

desenvolver ações para melhorar a qualidade da força de trabalho através da 

educação profissional, pois é necessário que os trabalhadores obtenham os 

conhecimentos dessa nova prática construtiva associada à crescente capacitação 

tecnológica. “Dentro do espaço produtivo, o saber intelectual para o capital de 

nossos dias tornou-se uma mercadoria muito valiosa“ (ANTUNES, 2005, p. 53) 

O desenvolvimento produtivo no Brasil se deu entre 1930 e 1980 “por meio da 



46 

 

 

combinação do projeto de industrialização com forte expansão estatal e ampla 

internacionalização do mercado interno e maior participação no mercado mundial.” 

(POCHMANN, 2007, p. 36). E na década de 1990, surge “um novo modelo 

econômico voltado para a maior integração internacional”. (POCHMANN, 2007, p. 

37). 

O setor industrial foi o mais atingido com o desemprego. “Entre as décadas de 

1980 e 1990, por exemplo, a economia brasileira perdeu perto de um milhão e meio 

de empregos no setor de manufatura”. (POCHMANN, 2007, p. 56). Em 

contrapartida, houve o aumento de contratações no setor de serviços. Um dos 

fatores desse aumento foi o êxodo rural. Como o setor industrial não tinha como 

suprir essa demanda, a opção foi buscar na área urbana uma fonte de renda. O 

êxodo rural ocasionou também o aumento do setor informal. 

Em relação ao setor de serviços, Antunes (2005), acrescenta que apesar do 

grande “aproveitamento” de mão-de-obra excedente, o setor também aderiu a nova 

lógica do capital através de mudanças organizacionais, tecnológicas e de gestão.  

 

“A segunda metade da década de noventa foi um período caracterizado pelo 
baixo dinamismo do mercado de trabalho brasileiro. Houve destruição 
líquida (admissões menos desligamentos) de postos de trabalho formais – 
cerca de 1 milhão de postos destruídos entre 1996 e 1999. Esse processo 
foi revertido a partir dos anos 2000, quando houve geração líquida de 2 e 7 
milhões de empregos formais nos períodos 2001- 2003 e 2004-2008, 
respectivamente”. (SANT’ANNA, AMBROZIO E MEIRELLES, 2010:3) 

 

De acordo com os autores, a reversão desse processo de desemprego foi 

propiciada pelo aumento da desigualdade de renda ocorrida no Brasil. 

Paralelamente, ocorreu o acréscimo do consumo por parte da população mais 

pobre, gerando assim mais empregos. É possível dizer que há uma relação de 

dependência entre consumo e emprego, pois um impulsiona o outro.  

Informações do Ministério do Trabalho e Renda, diz que nos últimos sete 

anos, foram gerados 14 milhões de novos empregos, chegando ao número de 41, 2 

milhões de trabalhadores brasileiros com a carteira de trabalho assinada. Como 

conseqüência houve o aumento do rendimento médio do trabalhador entre os anos 

de 2003 e 2009 de 18,25%.  Da mesma forma que nas décadas anteriores, o setor 

de serviços foi o que gerou mais postos de trabalho, seguido pela Administração 
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Pública e pelo Comércio6. Em relação ao ano corrente, foram gerados 2.201.406 

postos de trabalho celetistas nos primeiros nove meses7.  

Muito embora se reconheça o aumento na geração de emprego nesses 

últimos anos há de se levar em conta que há muitos trabalhadores fora do mercado 

de trabalho e que o mundo do trabalho está sempre em transformação e isso 

ocasionará sempre ondas de desemprego. 

 

                                                 
6
 “Em termos absolutos, verifica-se a predominância da geração de emprego no setor de Serviços 

(+653.972 postos ou +5,20%), seguido do setor da Administração Pública (+453.834 postos ou 
+5,46%), Comércio (+368.843 postos ou +5,04%) e da Construção Civil que, com a geração de 
217.692 postos ou +11,37%, foi responsável pela maior taxa de crescimento do emprego dentre 
todos os setores, em 2009.” (MTE, 2009, p. 4) 

7
 “Os dados mostram crescimento do emprego em sete dos oito setores de atividade econômica, com 

saldos recordes para o mês no Comércio (+55.051 postos de trabalho ou +0,72%) e na Extrativa 
Mineral (+1970 postos ou +1,07%). Em termos absolutos, destacaram-se a Indústria de 
Transformação (+94.205 postos ou +1,19%) e o setor Serviços (+94.202 postos ou +0,68%), este, 
com o segundo melhor resultado para o período. Apenas na Agricultura (-22.937 postos ou -
1,40%) houve redução de empregos, como ocorre todos os anos em setembro, devido à 
entressafra no Centro-Sul do País.” (CAGED, Nível de Emprego com Carteira Assinada, set.2010) 
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CAPÍTULO II 

 

2 – RIO DAS OSTRAS: CIDADE DE GENTE FELIZ? 

 

2.1 – Conhecendo Rio das Ostras 

  

Rio das Ostras é um município do estado do Rio de Janeiro, pertence à 

Região das Baixadas Litorâneas e está localizada a 170 quilômetros ao norte da 

cidade do Rio de Janeiro. Expande-se a partir da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, 

que corta a área urbana em duas partes no sentido sul onde faz divisa com Barra de 

São João - distrito do município de Casimiro de Abreu - e ao norte, com o município 

de Macaé. Outra rota para o município é a RJ-162 que liga o município a BR-101.  

Além de sua sede possui o distrito de Rocha Leão e os bairros de Cantagalo e Mar 

do Norte, estes localizados distantes da região central. 

 

Figura 1. Mapa de Rio das Ostras 

Fonte: Portal de Rio das Ostras, 2011 

Antes de tornar-se município Rio das Ostras pertencia ao município de 
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Casimiro de Abreu e foi emancipado no dia 10 de abril de 1992 pela lei estadual nº 

1.984/92. Durante seus dezenove anos de emancipação o município foi administrado 

primeiramente por Cláudio Ribeiro eleito em outubro de 1992, ele governou de 1º de 

janeiro de 1993 a 06 de fevereiro de 1996, quando foi assassinado. Em seu lugar 

assumiu Tereza Visconte Gianazzi, cumprindo o restante do mandato. O próximo 

governante do município foi Alcebíades Sabino eleito duas vezes pelos munícipes 

(1997/2001 e 2001/2004) e por último o atual prefeito Carlos Augusto Balthazar que 

também teve dois mandatos terminando seu governo em 2012.  

O município cresceu assustadoramente. Em 2000, de acordo com o IBGE 

(2010) residiam no seu território 36.419 moradores; o Censo de 2010, também 

realizado pelo IBGE, indica 105.757 pessoas em Rio das Ostras, ou seja, em dez 

anos um aumento de 190,39%. Como é uma cidade com vocação turística, o censo 

apontou um total de 22 261 domicílios, 10 694 ocupados, 156 fechados, 2 280 vagos 

e 9 059 de uso ocasional. 95% da população riostrense vive na área urbana. 

 

Figura 2. Comparativo da população no período 2000-2010 

Fonte: Portal de Rio das Ostras, 2011 

Embora seja um município bem novo, Rio das Ostras ocupa o segundo lugar 

em crescimento populacional. É o segundo município que apresentou, na última 

década, o maior crescimento populacional do País. Manter o ordenamento da cidade 

é um grande desafio e de acordo com o TCE (2009), em 2007, o município possuía 

os seguintes órgãos na Administração Direta: Prefeitura Municipal; Câmara 

Municipal; Fundo Municipal de Saúde, e Fundo Municipal de Assistência Social. A 

Administração Indireta somava as seguintes entidades: Fundação Rio das Ostras de 
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Cultura e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais.  Os 

serviços da Prefeitura Municipal voltados ao cidadão compreendem educação, 

saúde, saneamento, abastecimento de água, saneamento e infraestrutura, meio 

ambiente, mercado e trabalho. 

 

2.1 – Educação 

 

A Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras administra 42 escolas que 

atendem em 2011 cerca de 22 mil alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, contando ainda com o Ensino Médio no curso de Formação de 

Professores e Educação de Jovens e Adultos de acordo com o site da PMRO, um 

aumento de cerca de 3 mil alunos conforme se pode observar na figura 3, 

considerando que no ano de 2011 passou a ser também de sua responsabilidade 

quatro creches para crianças até três anos de idade8. Além das escolas municipais 

há três escolas públicas de ensino médio de responsabilidade do estado. Em uma 

delas é oferecido o curso de formação de professores, e as outras oferecem 

formação geral.  

 

Figura 3. Censo Escolar 2010 

                                                 
8
 As crianças das creches ao término do ano em que completam três anos ou que completarão até o 

último dia do mês de março são encaminhadas para algumas escolas municipais que possuem 
turmas para crianças de três anos. As crianças que não fazem parte da creche só ingressam na 
escola municipal a partir dos quatro anos completos até o último dia do mês de março do ano 
seguinte ao período da matrícula. Ou seja, para ter o direito de ir à escola em 2011 a criança tem 
que completar a idade exigida até março de 2011, caso contrário ela terá que aguardar até o 
próximo ano. Esse fato é um pouco problemático visto que há uma grande defasagem de vagas 
nas creches para crianças com idade de pré-escola.    
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Fonte: Portal do INEP/MEC, 2011 

O município possui ainda mais quatro creches sociais sob o comando da 

Secretaria Municipal de Bem-Estar Social. O município conta também com uma 

faculdade pública o Pólo Universitário de Rio das Ostras – PURO implantado em 

2003, através de um convênio feito entre a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e 

a Universidade Federal Fluminense – UFF. 

Na avaliação realizada pelo INEP a cada dois anos verificou-se que o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)9 da educação fundamental no 

município cresceu nos anos iniciais de 21,43% e nos anos finais de 7,5%. No ano de 

2007, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino oferecido para os alunos, foi 

implantado na rede municipal o Sistema de Avaliação da Educação de Rio das 

Ostras (SAERO). De acordo com os resultados do Ideb 2009, a rede municipal teve 

a terceira melhor nota nos anos finais e a quinta maior nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no Estado do Rio de Janeiro. 

 

2.2 - Saúde 

 

Em relação à saúde, de acordo com o TCE (2009), o município de Rio das 

Ostras possui Gestão Plena da Atenção Básica, isto é, o município é responsável 

por gerir e executar a assistência ambulatorial básica, as ações básicas de vigilância 

sanitária, de epidemiologia e controle de doenças; gerir todas as unidades 

ambulatoriais estatais (municipal/estadual/federal) ou privadas; autorizar internações 

hospitalares e procedimentos ambulatoriais especializados; operar o Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS); controlar e avaliar a assistência 

básica. 

A atenção básica é compreendida como o conjunto de ações prestadas às 

pessoas e à comunidade, com vistas à promoção da saúde e à prevenção de 

agravos, bem como seu tratamento e reabilitação no primeiro nível de atenção dos 

sistemas locais de saúde, dispondo de onze postos de saúde, dois Centros de 

                                                 
9
 O IDEB foi criado pelo INEP em 2007 com a finalidade de avaliar a qualidade da educação. O 

indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar e médias de desempenho nas 
avaliações do SAEB – para as escolas estaduais e federais e a Prova Brasil para as escolas 
municipais.  
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Saúde, no Centro e em Nova Cidade, dois Centros de Reabilitação, no Centro e em 

Rocha Leão, Pronto-Socorro, Centro de Atenção Psicossocial, Farmácia e Hospital 

Municipal. 

O Hospital Municipal conta com maternidade e várias especialidades 

cirúrgicas, com aparelhagem de alta tecnologia, como tomografia computadorizada e 

ecocardiograma. A rede possui também a primeira Unidade de Dor Torácica do 

interior do Estado e a quarta do serviço público do País.  

O município implantou o Programa Saúde da Família – PSF no bairro Âncora 

e nos distritos de Cantagalo e Rocha Leão. Além disso, são oferecidos programas de 

prevenção voltados para saúde bucal, mulheres, crianças, adolescentes, portadores 

de diabetes e hipertensão, DST/Aids e outros. 

 

2.3 – Água 

 

O sistema de captação de água no município de Rio das Ostras é de 

Responsabilidade da Companhia Estadual de Água e Esgoto - CEDAE. O sistema 

de abastecimento inclui uma adutora das águas captadas no manancial da serra 

(morro de São João)10, um reservatório, um alimentador principal sob a RJ-106 e 

uma pequena rede de distribuição, com 1.412 metros de extensão, implantada em 

parte da área central da cidade. As águas brutas são tratadas através de cloração na 

adutora, em local próximo à captação. 

De acordo com o site da PMRO, mais de R$ 100 milhões foram destinados 

para distribuição de água tratada, ampliando em cerca de 340 quilômetros a rede de 

água encanada. Em Rio das Ostras, atualmente, existem 30 mil ligações, o que 

equivale a cerca de 60% da população atendida. Os domicílios que não possuem 

água encanada utilizam de poços artesianos ou compram caminhões pipas para seu 

abastecimento. Mesmo os domicílios que possuem água encanada não são 

atendidos de forma regular. Apesar desses investimentos, a população ainda sofre 

com a falta de água principalmente durante o período de verão e feriados 

prolongados, o que faz com que haja uma maior procura por caminhões pipas.  

                                                 
10

 O abastecimento de Rio das Ostras já era feito pelo Manancial do Morro São João desde meados 
da década de 1960. 
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“Moradores de Rio das Ostras sofreram com a falta d'água em plena alta 
temporada. A escassez na distribuição assolou grande parte da cidade 
desde dezembro passado e agravou-se durante os meses de fevereiro e 
março, com a interrupção completa do sistema. Não só moradias comuns, 
mas também o comércio, hotéis e pousadas, além do hospital municipal, 
postos de saúde, escolas e creches foram prejudicados [...]” (Texto escrito 
por leitor do JORNAL O DIA morador de Rio das Ostras em abril de 2009) 

 

Aproximadamente doze mil moradores fizeram um abaixo-assinado no ano de 

2009 reivindicando melhorias no sistema após a suspensão das aulas nas escolas e 

o fechamento de restaurantes e pousadas que não tiveram como atender seus 

clientes.  

 

2.4 – Saneamento Básico e Infraestrutura 

 

Na questão referente ao saneamento básico e infraestrutura, é importante 

falar sobre o Projeto Reviver realizado em 2007 entre a prefeitura de Rio das Ostras, 

e a Foz do Brasil11. A Parceria Público-Privado (PPP) foi instituída no Brasil através 

da Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, sendo esta a primeira em 

saneamento. 

 

“A Parceria Público-Privado (PPP) são contratos de longa duração em que o 
setor privado assume um investimento e é ressarcido pelo poder público -- 
que pode ser um município, um estado ou a União -- depois que a obra ou o 
serviço já estão disponíveis.” (REVISTA EXAME – 20/08/09) 
 

O projeto Reviver reúne no mesmo empreendimento obras de urbanização, 

drenagem e esgotamento sanitário e tem por finalidade terminar com os constantes 

alagamentos no município fluminense principalmente nos bairros periféricos e a 

garantia de tratamento de 100% do esgoto produzido na cidade.  

Como resultado do Projeto Reviver, de acordo com a Prefeitura Municipal de 

Rio das Ostras, foram construídos 306 km de redes de esgoto, 52 km de 

                                                 
11

 A Foz do Brasil é uma empresa que opera projetos de água e esgoto, tratamento de resíduos e 
efluentes industriais e disposição de resíduos sólidos urbanos.  Foi criada em 2007 e é controlada 
pela Organização Odebrecht. 
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pavimentação asfáltica, seis quilômetros de emissários (terrestre e marítimo), dois 

piscinões com capacidade para receber 15 milhões de litros de águas pluviais, e 

uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) com capacidade de 500 litros por 

segundo, além de nove Estações Elevatórias. O contrato entre as partes tem a 

duração de 15 anos e prevê saneamento para uma população de 230 mil habitantes 

até 2024.  

Não se pode deixar de lado a questão de que Rio das Ostras não possui rede 

de esgotamento sanitário e drenagem pluvial em toda sua área urbana. As 

residências e comércios não atendidos pelo serviço são dotados de sistemas fossa 

séptica/filtro anaeróbio/sumidouro, cuja implantação e operação são supervisionadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através de seu Departamento de 

Saneamento – DESA, com objetivo de adequar as residências aos padrões médicos-

sanitários que são estabelecidos pelo órgão responsável. 

Com a finalidade de fortalecer o processo de drenagem pluvial, a prefeitura 

criou a Lei nº 1402/10, que cria o Programa de Captação e Reuso de Águas Pluviais 

que tem como objetivos fomentar a autosuficiência para o abastecimento de 

edificações e reduzir o consumo de água potável em locais desnecessários. Além 

disso, a reutilização contribui para a redução do impacto ocasionado por inundações 

de algumas áreas. Pretende-se com estas medidas de saneamento básico, garantir 

melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e 

proliferação de doenças e ao mesmo tempo, garantir a preservação do meio 

ambiente. 

Igualmente aos serviços públicos citados anteriores, parte dos moradores de 

Rio das Ostras não recebe suas correspondências na residência, sendo necessário 

que eles se dirijam a um dos três postos da Agência de Correios e Telégrafos no 

município para buscá-las. Não há um posto de distribuição no município que possui 

poucos carteiros para realizar as entregas. Apenas telegramas e SEDEX são 

entregues nos locais onde não possuem o serviço de entrega. 

O transporte público no município é feito por cooperativas que levam seus 

passageiros em kombis e vans. Já para se deslocarem para outros municípios 

próximos, o munícipe depende da Macaense, uma única empresa que faz o 

transporte para os municípios vizinhos, Macaé, Cabo Frio e Casimiro de Abreu. Os 
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ônibus passam cheios no horário em que as pessoas vão trabalhar e retornam para 

casa. Outra opção para quem vai para o município de Macaé são as vans de 

cooperativas. Estas tiveram o número reduzido e deixam os passageiros no Terminal 

Parque de Tubos, na entrada do município. Os passageiros que utilizam das vans 

têm que pegar outro transporte no terminal para chegarem ao centro de Macaé.   

 

2.5 – Meio Ambiente 

 

Outro fator que destaca o município de Rio das Ostras é sua preocupação 

com o meio ambiente. O município possui muitos projetos ambientais voltados para 

o meio ambiente desenvolvidos com o apoio dos coordenadores do Núcleo de 

Educação Ambiental – NEAM. Criado em 2005, promove atividades de educação 

ambiental envolvendo educadores, alunos das redes pública e privada e a 

comunidade. Em 2009, o Núcleo implantou uma série de cursos voltados para a 

comunidade, como criação de hortas orgânicas, jardinagem e reaproveitamento 

alimentar. 

Com o objetivo de incentivar a melhoria dos serviços e da gestão ambiental 

dos municípios fluminenses e, ao mesmo tempo, recompensá-los pela preservação 

e recuperação de ativos ambientais localizados em seu território foi sancionado em 

outubro de 2007 através da Lei nº 5.100/2007 e regulamentado pelo Decreto 

Estadual nº 41.101 de 27 de Dezembro de 2007 o ICMS Ecológico que beneficiaria a 

partir de 2009, os municípios com as melhores práticas de gestão ambiental com 

maiores repasses de ICMS. O cálculo é feito anualmente através do Índice Final de 

Conservação Ambiental - IFCA que é composto por 6 sub-índices temáticos com 

pesos diferenciados: 

 Tratamento de Esgoto (ITE): 20% 

 Destinação de Lixo (IDL): 20% 

 Remediação de Vazadouros (IRV): 5% 

 Mananciais de Abastecimento (IrMA): 10% 

 Áreas Protegidas - todas as Unidades de Conservação – UC (IAP): 36% 
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 Áreas Protegidas Municipais - apenas as UCs Municipais (IAPM): 9% 

De acordo com dados da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA no Estado 

do Rio de Janeiro, o município de Rio das Ostras recebeu o valor de R$ 

1.013.084,59 no ano de 2009. E está previsto para 2010 o valor de R$ 1.855.922. O 

repasse começou com 1% e aumentará gradativamente para 1,8% em 2010 e 2,5% 

em 2011. 

No índice referente à Destinação do Lixo está incluída a reciclagem12, esse 

fato reforça o julgamento que a coleta seletiva no município de Rio das Ostras seria 

benéfica tanto para a questão ambiental como social, visto que ao mesmo tempo em 

que traria aumento no valor do ICMS Ecológico geraria empregos formais para 

população que utilizam da coleta de resíduos sólidos pelas ruas sua fonte de renda. 

No município é feita apenas reciclagem de pneus e restos de obras ambos no aterro 

municipal localizado em Vila Verde. 

Ainda em relação à reciclagem, o município em 2008, lançou o Programa de 

Coleta Seletiva Solidária. De acordo com reportagem da Revista Meio Ambiente 

(2008), o projeto inicialmente foi realizado em quatro escolas municipais com 

palestras de Educação Ambiental, mostrando a necessidade da separação do lixo 

em suas casas. Cada escola “adota” um catador, dos cadastrados na Secretaria de 

Meio Ambiente, para vender o material recolhido. Com isso, esses trabalhadores 

terão mais essa oportunidade de geração de renda. A coleta contempla ainda 

recolhimento de óleo de cozinha e pilhas. 

A reportagem da Revista Meio Ambiente, fala ainda sobre o Aterro Sanitário 

de Rio das Ostras que conta com uma área de 90 mil metros quadrados. O local, 

que foi ampliado em 28 mil metros quadrados, tem uma vida útil de 15 anos, tempo 

em que irá processar cerca de 250 mil toneladas de lixo.  No local há também geo 

bags onde são armazenados os esgotos domiciliares trazidos pelos carros limpa-

fossa e chorume do lixo. 

Pensar em meio ambiente é ter como preocupação a qualidade de vida e dos 

direitos básicos das populações, os quais dependem diretamente da qualidade do 

meio ambiente em que elas estão inseridas, sendo, portanto, aspirações do Serviço 

                                                 
12

 Ver anexo III em III.1 – Índice de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos – IDL do Decreto 
nº 41844 de 04 de maio de 2009. 
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Social. De acordo com Sposati (2007, p. 39), as políticas sociais  setorias constituem 

complexos sistemas públicos e privados de direitos e proteção social e foram 

pensadas pela ótica sistêmica, porém  estão inseridas pelo  conflito e contradiçoes 

e  são envolvidas  por interesses econômicos  e antagônicos.  

Assim, o Assistente  Social necessita ser um dos mais diversos profissionais 

que  atuam  na  esfera  das  políticas sociais com a grande  responsabilidade  de 

adquirir  uma ampla compreenção sobre  as suas  constituições  e contradições, 

para  que,  por  meio  do  seu  agir  profissional, consiga  fazer valer  e  avançar  os 

direitos dos oprimidos em detrimento da opressão histórica imposta pelos  

opressores. As mediações articuladoras da ação técnico-profissional do Assistente  

Social possibilita  ao  cidadão comuma capacidade crítica para questionar e até 

mesmo modificar sua própria realidade. 

 

2.6 – Mercado de trabalho 

 

Em relação às oportunidades de trabalho, entre os municípios da Baixada 

Litorânea, o que ganha destaque é Cabo Frio devido o turismo, mas Rio das Ostras 

não fica atrás. De acordo com o TCE (2009), o crescimento regional do emprego no 

município foi de 113,8% no período de 1996 a 2006, variando de 62.678 para 

134.022 pessoas. Houve aumento de participação do emprego nas atividades de 

Construção Civil, Comércio, Serviços e Administração Pública. A região ganhou 

participação no setor terciário, principalmente nas atividades ligadas ao turismo e na 

prestação de Serviços às empresas de petróleo, tendo crescido substancialmente o 

número de empregos na Administração Pública.  

O município teve como principal atividade econômica até meados do século 

XX a pesca, após a construção da Rodovia Amaral Peixoto, expandiu-se então para 

o turismo. Rio das Ostras possui um litoral de 28 km divididos em 14 praias além do 

Monumento Natural dos Costões Rochosos. O município oferece também a Lagoa 

de Iriry, onde os turistas podem banhar-se e praticar esportes. A lagoa é considerada 

Área de Proteção Ambiental – APA. Há outros lugares protegidos por leis ambientais 

que também podem ser apreciados, é o caso do Rio das Ostras e o manguezal, o 

Parque Natural Municipal dos Pássaros, o Parque Municipal onde fica localizado o 
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Horto, a Praça da Baleia entre outros pontos turísticos que contam a história do 

município e várias atrações culturais como o Festival de Jazz de Rio das Ostras e o 

Festival de Frutos do Mar. Esses festivais movimentam o setor hoteleiro e o 

comércio do município trazendo mais renda e empregos nessas temporadas.  

Atualmente o município possui uma economia diversificada, atuando nos 

setores de comércio e de Serviços: Lojas, supermercados, Bancos, Hotelaria, 

Construção Civil e Turismo, além da pesca através da colônia de pescadores e do 

petróleo. De acordo com dados do CAGED (2009), o município de Rio das Ostras 

está em 16º lugar em relação à evolução do emprego formal entre os municípios 

com mais de 30 mil habitantes.  

 
Tabela 1 – Mercado de trabalho no município de Rio das Ostras – JAN/SET - 2010 

INDICADORES ADM. DESL. SALDO 

Total das Atividades 6.416 5.390 1.026 

Extrativa Mineral 0 0 0 

Indústria de Transformação 395 427 -32 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 23 15 8 

Construção Civil 1.633 1.331 302 

Comércio 2.100 1.959 141 

Serviços 2.249 1.639 610 

Administração Pública 0 0 0 

Agropecuária 16 19 -3 

Ocupações com maiores saldos Adm. Desl. Saldo 

Operador de guindaste 193 21 172 

Servente de obras 446 293 153 

Auxilia de escritório, em geral 289 194 95 

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto 

trilhos) 
275 198 77 

Técnico em manutenção 65 6 59 

Ocupações com menores saldos Adm. Desl. Saldo 

Carpinteiro de Obras 10 41 -31 

Soldador 96 122 -26 

Classificador de Madeira 20 45 -25 

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 36 58 -22 

Armador de estrutura de concreto 2 22 -20 

                                                                                                                                                       Fonte: CAGED/MTE 
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O município possui duas agências de emprego, o Banco de Empregos de 

responsabilidade municipal e administrado pela Secretaria Municipal de Bem-Estar 

Social onde se faz necessário que o candidato à uma vaga de emprego esteja 

vestido conforme regulamento da instituição, possua o título de eleitor e 

comprovante de residência em seu nome, ambos os documentos tem que ser de Rio 

das Ostras, caso contrário não é realizado nem o cadastro e  desde agosto de 2008 

um posto de atendimento da Agência Estadual de Trabalho e Renda – SINE, onde o 

trabalhador precisa comparecer munido de carteira de trabalho, carteira de 

identidade, CPF e PIS/PASEP. 

 

Tabela 2 - Mercado de Trabalho no município de Rio das Ostras entre 2000 e 2010 

 Admissões Desligamentos Variação Absoluta Variação Relativa 

2000 1153 1086 67 2,36% 

2001 1395 1288 107 4,35% 

2002 1950 1498 452 17,80% 

2003 2172 1782 390 11,96% 

2004 3371 2472 899 21,84 

2005 3539 2986 553 11,32% 

2006 3640 3270 370 7,50% 

2007 4166 3649 517 8,64% 

2008 6181 4788 1393 20,11% 

2009 7526 6800 726 6,84% 

2010 6416 5390 1026 9,05% 
                                                                                                                                Fonte: CAGED - MTE 

                                                                                                                                                         

Em função do crescimento da economia no município houve, conforme 

pesquisa realizada pela FIRJAN em 2007, aumento do emprego formal e dos 

salários. Segundo a PMRO este crescimento está diretamente ligado aos 

investimentos em qualificação profissional em Rio das Ostras que implantou, no 

início de 2007, o Programa Municipal de Qualificação Profissional, onde os 

munícipes fazem cursos gratuitos nas áreas de indústria, comércio, serviço, 

informática e construção civil. Para complementar o programa, a Prefeitura 

inaugurou, também naquele ano, o Centro Municipal de Qualificação Profissional na 

Zona Especial de Negócios (ZEN). 

A Zona Especial de Negócios (ZEN) é uma área de mais de um milhão de 

metros quadrados localizada na divisa entre os municípios de Rio das Ostras e 

Macaé. Foi criada com o objetivo de através das instalações de empresas no local 

“alcançar um desenvolvimento sustentável e diminuir a dependência dos royalties” 
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visto que este recurso não é para sempre, sua ampliação irá gerar mais empregos e 

renda para o município. 

Portanto, pode-se dizer que a produção de petróleo na Bacia de Campos é 

um fator de grande relevância para o desenvolvimento do município de Rio das 

Ostras. Esse fato causou um crescimento urbano acelerado e desordenado, 

especulação Imobiliária, favelização, aumento da violência além de pressão 

contínua sobre a infraestrutura de serviços públicos conforme citado na pesquisa 

“Impactos Sociais da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo na Baixada 

Litorânea e norte fluminense” pelo Projeto Tendências13,  

 

“[...] Rio das Ostras é, por assim dizer, “o vizinho mais bonito” de Macaé. 
Rio das Ostras é uma cidade de pousadas, restaurantes, locais de diversão 
para turistas e casas de veraneio. Suas praias são agradáveis e 
relativamente bonitas. Já Macaé sempre foi uma cidade feia, quente e com 
um litoral sem nenhum atrativo. A consequência é que boa parte dos que 
trabalham durante a semana em Macaé preferem morar em Rio das Ostras. 
Isso provoca um aumento da demanda por residência em Rio das Ostras e 
um intenso fluxo de tráfego diário entre as duas cidades [...]” (CASTRO, 
2003, p. 14). 

 

Seu desenvolvimento é proveniente da instalação da Petrobras no município 

vizinho de Macaé na década de 1970 e o recebimento dos royalties14 desde 1997, 

que são revertidos aos municípios pela Petrobras como compensação pela 

exploração de petróleo e gás, recursos não-renováveis como uma contrapartida aos 

riscos e impactos sociais e ambientais associados a essas atividades. Em 2009 o 

Brasil arrecadou R$ 7,9 bilhões em royalties. 

 

“De acordo com a legislação brasileira, Estados e municípios produtores - 
além da União - têm direito à maioria absoluta dos royalties do petróleo. A 
divisão atual é de 40% para a União, 22,5% para Estados e 30% para os 
municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para todos os 
municípios e Estados da federação”. [...] “A justificativa para essa divisão é 
de que os royalties são uma espécie de compensação às administrações 

                                                 
13

 O Projeto Tendências é coordenado pela Agência Nacional de Petróleo – ANP e sediado no 
Instituto Nacional de Tecnologia – INT e foi estruturado com o objetivo de fornecer subsídios à 
aplicação dos recursos do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor de Petróleo e Gás 
Natural –CTPETRO. 

14
  “Royalty é um valor cobrado pelo proprietário de uma patente ou ainda por uma pessoa ou 

empresa que detém o direito exclusivo sobre determinado produto ou serviço. No caso do 
petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-prima, de acordo 
com sua quantidade, e o valor arrecadado fica com o poder público” (www.estadao.com.br. 
Acessado em 03/11/10) 
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locais, pelo fato de o recurso ser finito. Além disso, essas localidades em 
tese têm mais gastos com infraestrutura e prevenção de acidentes, por 
exemplo.” (www.estadao.com.br. Acessado em 03/11/10)  
 

Conforme informação da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, o Produto 

Interno Bruto – PIB do município cresceu 27,72% em 2005 e 21,22% em 2006 e a 

Prefeitura reverteu os royalties recebidos nos anos de 2006 e 2007 em 

investimentos para diversas áreas. Foram aplicados R$ 50 milhões em educação, 

R$ 42 milhões em saúde, R$ 113 milhões em saneamento básico, R$ 40,5 milhões 

em gestão ambiental e R$ 280 milhões em urbanismo.  

A partir das informações a respeito do recebimento dos royalties no município 

obtidas através de diferentes meios de comunicação, pode-se tomar ciência do que 

foi utilizado no desenvolvimento socioeconômico do município. Em 2009, o valor 

recebido foi de R$ 234 milhões de reais, aplicados principalmente em saúde, 

educação e infraestrutura.  

As consequências vão muito além do que as ditas por Castro (2003), as 

características apresentadas fazem com que Rio das Ostras seja um dos municípios 

escolhidos por diversos segmentos da população como um lugar ideal para se viver, 

vislumbrando encontrar também fácil acesso a emprego com aquisição de renda e 

melhores condições de vida. Além dos trabalhadores de Macaé o município de Rio 

das Ostras recebe milhares de pessoas em busca de emprego. De 2000 a 2010 a 

população do município quase que triplicou. Segundo o censo realizado pelo IBGE 

em 2000, a população era de 36.419 já no realizado em 2010 a população do 

município é de 105.757 habitantes.  

De acordo com informações retiradas de um jornal eletrônico, o município de 

Rio das Ostras tem a maior taxa de migração do Estado Rio de Janeiro, com 6,55%, 

além de um crescimento populacional de 6,08% com relação ao ano passado15. É 

necessário ampliar a geração de emprego e renda fora da cadeia do petróleo para 

atender essa demanda populacional. 

A maioria das pessoas que vêm para Rio das Ostras (RJ) procura emprego 

nas multinacionais que prestam serviço para a Petrobrás localizada no município de 

Macaé (RJ). Entretanto como o critério para conseguir preencher as vagas de 

                                                 
15

 Informação retirada da reportagem “Rio das Ostras tem maior taxa de migração do Rio” divulgada 
no site agenciario.com no dia 21/08/09. 
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trabalho pressupõe que o candidato tenha experiência profissional, qualificação e 

escolaridade, a maioria dos migrantes de outros municípios, não o atende. Como 

consequência do não preenchimento do critério, temos o aumento das demandas 

aos programas e projetos assistenciais, de saúde e demais programas da Prefeitura 

de Rio das Ostras voltados para a garantia dos mínimos sociais. Em função disto, 

acabam compondo o mercado informal municipal (comércio ambulante, construção 

civil, trabalho doméstico). 

Esse crescimento ocasiona prejuízos para outras áreas. Apesar do 

crescimento citado acima, a educação no município deixou a desejar em alguns 

quesitos no ano de 2010. De acordo com reportagem do blog “Observatório de Rio 

das Ostras” de 20/05/10, alguns alunos sofreram com a falta de professores em 

algumas escolas. Houve reclamações também por parte dos professores referente 

às condições de trabalho, pois havia falta de materiais de trabalho e superlotação 

nas salas de aula, chegando às vezes a ultrapassar a quantidade de 40 alunos por 

turma. Na saúde, há constantes reclamações da população em relação ao 

atendimento recebido por funcionários e profissionais da saúde.   

Avalia Santos (1997) que muitas são as transformações geradas pelo 

crescimento de uma cidade, Elas demandam novas técnicas, novas políticas de 

gestão e controle do processo populacional e produtivo, envolvem não só o mundo 

do trabalho, mas ao redimensionar os papéis dos seus atores, denuncia uma imensa 

quantidade de mudanças que perpassam, compõem e redimensionam todas as 

esferas da sociedade, sejam as políticas, sociais, ideológicas, culturais e os 

consequentes desdobramentos espaciais e territoriais. As modificações não se 

resumem a mudanças estruturais, mas vão além do próprio espaço territorial, 

chegando às esferas políticas e econômicas que, ao se redimensionarem, com 

maior ou menor presteza, contribuem para um rearranjo amplo na esfera da 

organização da sociedade, para a flexibilização da prestação de serviços, para o 

processo produtivo, para o exercício efetivo dos direitos adquiridos historicamente 

pela população trabalhadora, exigindo uma maior agilidade para o atendimento à 

população residente. 

Não se pode esquecer que o aumento populacional gera também um 

aumento da violência no município. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio 

de Janeiro comprovam esse índice e informam que o índice é maior no primeiro 
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trimestre quando além dos moradores já residentes, o município recebe uma grande 

quantidade de veranistas.  Como ilustração da violência no município, é possível 

destacar as incidências criminais com maior reincidência no intervalo de tempo que 

vai de janeiro de 2005 a dezembro de 2010. Estes dados foram coletados pelo ISP-

RJ através de Boletins de Ocorrências (BO) registrados na 128º DP localizado no 

município de Rio das Ostras16. 

Gráfico 1 – Índice de Criminalidade no Município de Rio das Ostras no período 

de 2005 a 2010 
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A violência na sociedade riotrense não difere da violência contemporânea da 

sociedade brasileira. Ela é relativa aos distúrbios e irregularidades no que se refere 

à distribuição de renda no Brasil, sendo a sexta maior potência econômica do mundo 

                                                 
16

 De acordo com o ISP-RJ os índices de violência estão divididos da seguinte forma: Violência de 
Crimes Violentos ( Homicídio Doloso, Lesão Corporal Seguido de Morte, Latrocínio, Tentativa de 
Homicídio, Lesão Corporal Dolosa e Estupro); Vítimas de Crimes de Trânsito (Homicídio 
Culposo e Lesão Corporal Culposa); Vítimas de Morte com Tipificação Provisória ( Encontro de 
Cadáver e Encontro de Ossada); Registro de Crimes Contra o Patrimônio (Roubo a 
Estabelecimento Comercial, Roubo a Residência, Roubo de Veículo, Roubo de Carga, Roubo a 
Transeunte, Roubo em Coletivo, Roubo a Banco, Roubo de Caixa Eletrônico, Roubo de Aparelho 
Celular, Roubo com Condução da Vítima para Saque em I.F., Furto de Veículos, Seqüestro, 
Extorsão, Seqüestro Relâmpago e Estelionato); Atividade Policial (Apreensão de Drogas, Armas 
Apreendidas, Prisões, Apreensão de crianças/adolescentes, Recuperação de Veículo, 
Cumprimento de Mandato de Prisão); Outros Registros (Roubos, Furtos e Registros de 
Ocorrência) 
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e uma das piores em qualidade de vida, classificado entre os maiores cobradores de 

impostos do mundo. Violência se combate com investimento em educação de 

qualidade, aquela educação que desaliena, que favorece a discussão política, que 

forma o cidadão reflexivo. Violência se combate com distribuição de renda, com 

redução da distorção e irregularidade salarial entre as profissões, cargos e funções 

gratificadas. Violência se combate com humanização. É preciso ser humano para 

reconhecer que o outro tem os mesmos direitos que temos. Ser humano é 

considerar que estamos aqui de passagem com o objetivo maior de favorecer a 

melhor qualidade de vida do outro. (BOFF, 1999) 

A violência em Rio das Ostras, outrora um local muito pacífico faz, na 

contemporaneidade, parte de reportagens que sensacionalistas, mostram uma 

cidade em ebulição, um local aonde o migrante vem à procura de oportunidades, 

porém necessita de apoio e de políticas públicas para não sucumbir às estatísticas 

que apontam violência, não apenas de crimes individuais, mas de registros que vão 

desde assassinatos até a violência urbana dos meios de transporte. O crescimento 

demográfico acentuado num país impossibilita que os governos possam 

corresponder com um desenvolvimento sócio-econômico sustentável, no mesmo 

ritmo. E isso causa várias crises além do problema de desemprego. 
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Capítulo III 

 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A PRODUÇÃO DE LIXO  

 

Em nome do desenvolvimento econômico sem limites têm se intensificado a 

destruição ambiental e as injustiças sociais. Ao mesmo tempo em que surgia a 

ideologia desenvolvimentista onde o que era importante era o progresso, surgiam os 

movimentos contraculturais e ecológicos que eram contra a destruição feita ao meio 

ambiente pela sociedade industrial com o intuito de priorizar e aumentar cada vez 

mais o consumo.  

Diferentemente do formulado pelos ambientalistas, o desenvolvimento estava 

ligado ao crescimento industrial ilimitado nos países ocidentais como proposta de 

reestruturação a crise ocasionada após a Segunda Guerra Mundial. 

 

“O desenvolvimento foi então identificado com o crescimento econômico, 
tecnológico, urbano e a internacionalização da lógica da acumulação e da 
produção capitalista em todas as esferas da vida social. Um modo de vida 
desenvolvido ou “moderno” foi estabelecido como um caminho evolutivo, 
linear e inevitável a ser trilhado pelas sociedades subdesenvolvidas para 
superação da pobreza e do atraso”. (SCOTTO, 2008, p.16) 

 

O Brasil é considerado um dos países mais ricos do mundo em recursos 

naturais. Devido ao processo de desenvolvimento, esses recursos foram explorados 

de maneira incorreta trazendo prejuízos tanto para a natureza como para a 

humanidade. A sociedade de consumo busca realizar seus desejos sem pensar nas 

consequências para a geração futura.  

De acordo com Juncá; Gonçalves; Azevedo (2000), o modelo de 

desenvolvimento utilizado no Brasil na década de 1990 é marcado por um processo 

de dualidade social, pois ao mesmo tempo em que produziu riquezas deixou muitas 

pessoas em situação de miséria. Ao mesmo tempo em que o mundo passa pelas 

transformações ocasionadas pelo processo de globalização e reestruturação 

produtiva na década de 1980, amplia-se o conceito de desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Scotto (2008), a definição surgiu através de um documento 
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elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), intitulado Our Common Future (“Nosso futuro comum”). Este documento 

foi publicado em 1987 na Inglaterra e nos Estados Unidos chegando ao Brasil no 

ano seguinte. O documento é dividido em três partes onde se destacam: as 

Preocupações comuns; os Desafios comuns: e Esforços comuns. 

Segundo a CMMAD desenvolvimento sustentável “é o desenvolvimento que é 

capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras atenderem também às suas”. (CMMDA, 1988, p. 9 apud SCOTTO, 

2008).  

 

“A qualidade de vida do homem depende da qualidade e estabilidade do 
ambiente onde ele vive, trabalha e retém o seu sustento. Ar e água 
poluídos, alimentos contaminados por agrotóxicos e outros tipos de poluição 
urbana e industrial afetam drasticamente a qualidade de vida do homem”. 
(GRIPPI, 2006, p. 118) 

 

Preocupada com os impactos do modelo de desenvolvimento das gerações 

futuras e com o meio ambiente, a Organização das Nações Unidas – ONU 

promoveu em Estocolmo no ano de 1972, a I Conferência sobre o Meio Ambiente 

Humano onde foram debatidos vários temas de relevância social. Além desta 

conferência ocorreram outras. Em 1977 foi discutida a educação ambiental através 

da Conferência sobre Educação Ambiental em Tibilisi (ex – URSS). Em 1992 foi no 

Brasil que ocorreu a Conferência para o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada 

no Rio de Janeiro a ECO-92 e contou com a presença de mais de 170 países. Ainda 

na década de 1990 tivemos outra conferência voltada para a educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável, esta realizada em Tessalônica no ano de 1997. 

Como fruto da Eco-92 surgiu a Agenda 21, um documento com 40 capítulos 

com o objetivo de dar o primeiro passo para o comprometimento dos governos do 

planeta com o desenvolvimento sustentável. De acordo com Grippi (2006, p. 121), 

em 1997 foi criada a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável onde 

eram discutidas juntamente com a sociedade organizada tendo como objetivos da 

Agenda 21 no Brasil: Infraestrutura e integração regional; Cidades sustentáveis; 

Agricultura sustentável; Gestão de recursos naturais; Redução das desigualdades 

sociais e, por último; Ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Em 2000, 

com o slogan “Pensar globalmente agindo localmente”, foi entregue ao presidente do 
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Brasil Fernando Henrique Cardoso pelo Ministro de Meio Ambiente o documento-

base onde constava que os estados e municípios brasileiros precisavam fazer a sua 

parte para a construção de um desenvolvimento sustentável.  

Paralelamente ao que foi exposto no primeiro capítulo sobre o atual modelo 

econômico, é fundamental observar os fatores que tornam a reciclagem do lixo 

economicamente viável.  

A sociedade capitalista é consumista e uma das consequências é o aumento 

de lixo, pois os produtos industrializados são de baixa qualidade e tornam-se 

obsoletos com rapidez. Conforme citado por Grippi (2006) a quantidade de lixo 

produzida diariamente por um ser humano é de aproximadamente 500 g podendo 

chegar a 100.000 toneladas em todo o país. Em uma campanha feita pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do Município de Rio das Ostras, 21 

voluntários recolheram 40 quilos de lixo em apenas 01 dia17, imagine quanto 

poderemos arrecadar através de coletas seletivas já que além de seus habitantes o 

município de Rio das Ostras recebe uma grande quantidade de visitantes durante os 

feriados prolongados, carnaval e férias, principalmente no verão. 

O lixo é diferente das gerações passadas em quantidade e qualidade, em 

volume e em composição. Ele vem se tornando um grande desafio para as 

autoridades municipais visto que o mesmo causa poluição ambiental ao serem 

jogados em praias, lagos, córregos, rios e áreas verdes. Além disso, traz prejuízos a 

população quando não são recolhidos das vias públicas ocasionando obstrução das 

águas da chuva e como consequência temos enchentes e doenças causadas pelo 

contato com a água poluída. 

 

“A produção de lixo nas cidades brasileiras é um fenômeno inevitável, que 
ocorre diariamente e em composições que dependem do tamanho da 
população e do seu desenvolvimento econômico. Os sistemas de limpeza 
urbana, de competência municipal, devem afastar o lixo da população 
dando-lhe um destino ambiental e sanitário adequado. Mesmo sendo uma 
tarefa difícil, o assunto deve ser cada vez mais priorizado nas gestões 
públicas municipais”. (GRIPPI, 2006, p. 24) 

 

 Apesar de ter a responsabilidade de armazenar corretamente o lixo, em 

muitos municípios brasileiros podemos ver através da tabela 3 que a disposição final 

                                                 
17. Informação retirada da reportagem “Voluntários coletam lixo em Rio das Ostras no Dia Mundial de 
Limpeza das Praias” em 21/09/06 do site www.riolitoral.com.br/noticias/meioambiente 

http://www.riolitoral.com.br/noticias/meioambiente
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do lixo não é feito de forma correta. 

Tabela 3 - Disposição final do lixo 

80% Lixão a céu aberto 

13% Em aterros controlados 

5% Em aterro sanitário 

1% Usina de reciclagem 

0,9% Usina de compostagem 

0,1% Usina de incineração 

Fonte: IBGE 

O lixo entregue nas usinas de reciclagem e compostagem passam por um 

processo de separação onde é separado o que pode ou não ser reaproveitado. 

Quando o lixo é descartado de maneira incorreta ocasiona prejuízos tanto para o 

meio ambiente como para a saúde pública. O tempo de decomposição desses 

materiais depende de fatores como as condições ambientais em que estão expostos, 

além das matérias-primas aplicadas para a fabricação do produto como pode ser 

visto na tabela abaixo. 

Tabela 4 – Degradação dos materiais 

Resíduo Tempo 

Jornal 02 a 06 meses 

Embalagens de papel 01 a 04 meses 

Guardanapo de papel 03 meses 

Ponta de cigarro 02 anos 

Palito de fósforo 02 anos 

Chiclete 05 anos 

Casca de frutas 03 meses 

Náilon 30 a 40 anos 

Copinho de plástico 200 a 450 anos 

Lata de alumínio 100 a 500 anos 

Tampinhas de garrafa 100 a 500 anos 

Pilhas e baterias 100 a 500 anos 

Garrafas de vidro ou plástico Mais de 500 anos 

Fonte: Grippi (2006) 
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Dentre os materiais citados na tabela 4, a lata de alumínio é o que tem o 

maior valor de mercado. Segundo Grippi (2006), o valor tem oscilação na faixa de 

R$ 1.500,00 a tonelada, seguido dos plásticos PET e PE.  

De acordo com a NBR – 10004 da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, o lixo pode ser classificado como: 

 Domiciliar - são os resíduos originados das residências. Esses resíduos são 

formados por restos de alimentos, papéis, jornais, garrafas, embalagens de 

leite, entre outros. 

 Comercial – são resíduos originados de estabelecimentos comerciais como 

bancos, lojas, supermercados e restaurantes, etc. 

 Público – são resíduos originados pela varrição de vias públicas, praias, 

podas das árvores, entre outros. 

 Hospitalar – são resíduos sépticos produzidos em serviços de saúde, 

hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas veterinárias, entre outros 

estabelecimentos voltados para a saúde onde podem conter germes 

patogênicos. O lixo é composto por agulhas, seringas, luvas, algodão, gases, 

sangue coagulado, remédios etc. 

 Especial – Como os hospitalares são constituídos por resíduos sépticos. O 

lixo especial é encontrado em aeroportos, terminais rodoviários ou 

ferroviários. Como é de origem desconhecida pode conter agentes 

patogênicos que possibilitam o contágio de endemias provenientes de outras 

cidades, estados ou nações. Este lixo é composto por restos de alimentos e 

materiais de higiene pessoal entre outros. 

 Industrial - são resíduos originados nas atividades industriais, é diversificado e 

pode estar relacionado ou não ao produto final da atividade realizada. São 

exemplos desse tipo de resíduo: óleos, lodo, corrosivos, etc. 

 Agrícola – são originados de atividades agrícolas e pecuárias. São compostos 

por embalagens de adubos e agrotóxicos, defensivos agrícolas, ração, restos 

de colheita, etc. 

As prefeituras municipais são responsáveis pelos resíduos provenientes dos 

domicílios, comerciais e públicos, enquanto os lixos hospitalares, especiais, 
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industriais e agrícolas são de responsabilidade de seu gerador. 

3.1 – Reciclagem x Coleta Seletiva 

 

Diferentemente do que muitos pensam, reciclagem e coleta seletiva não são a 

mesma coisa. Conforme informações da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo, apesar de ambas terem uma importante função para o meio ambiente, 

suas definições são diferentes.  

A coleta seletiva é um sistema onde no ato de seu recolhimento os materiais 

são devidamente separados por tipo de materiais: papéis, plásticos, vidros, metais e 

orgânicos. Outra função da coleta seletiva é que através de um processo de 

educação ambiental, pode-se criar uma tentativa de sensibilizar a comunidade sobre 

os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo. 

Tem como principal função a redução de materiais enviados para os aterros 

sanitários. 

A reciclagem é classificada como um processo através do qual os materiais 

descartados são reutilizados ao serem transformados em outros produtos. Por 

exemplo: transformar o plástico da garrafa PET em cerdas de vassoura ou fibras 

para moletom.  

 

 
“Nas cidades, a coleta seletiva é um instrumento concreto de incentivo a 
redução, a reutilização e a separação do material para a reciclagem, 
buscando uma mudança de comportamento, principalmente em relação aos 
desperdícios inerentes à sociedade de consumo. A reciclagem gera 
economia de matérias-primas, água e energia, é menos poluente e alivia os 
aterros sanitários, cuja vida útil é aumentada, poupando espaços preciosos 
da cidade que poderiam ser usados para outros fins como parques, casas, 
hospitais, etc. Dessa forma, compreende-se que é preciso minimizar a 
produção de rejeitos e maximizar a reutilização, além de diminuir os 
impactos ambientais negativos decorrentes da geração de resíduos sólidos. 
(RIBEIRO; LIMA, 2000, p. 51) 
 

De acordo com Ribeiro e Lima, (2000), há uma maior aceitação da reciclagem 

nos países do Primeiro Mundo, enquanto que nos países menos desenvolvidos essa 

prática ainda é realizada de maneira rudimentar, pouco racional e desorganizada. A 

reciclagem oferece vantagens tanto em termos ambientais como econômico. De 

acordo com Grippi (2006), os benefícios da reciclagem são: 
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 Melhoria das condições ambientais e sanitárias dentro do município; 

 Diminuição da quantidade de lixo a ser desnecessariamente aterrado; 

 Preservação dos recursos naturais; 

 Economia proporcional de energia; 

 Diminuição da poluição ambiental; 

 Geração de empregos, diretos e indiretos. 

 

 
“A reciclagem, no entanto, não pode ser vista como a principal solução para 
o lixo. É uma atividade econômica que deve ser encarada como um 
elemento dentro de um conjunto de soluções ambientais. Por outro lado, 
separar o lixo sem um mercado é enterrar em separado. A separação de 
materiais do lixo aumenta a oferta de materiais recicláveis. Entretanto, se 
não houver demanda por parte da sociedade, o processo é interrompido e 
os materiais podem abarrotar nos depósitos ou serem enterrados em outro 
lugar”. (GRIPPI, 2006, p. 36) 
 

A atividade de catação de lixo vem aumentando no Brasil como resultado 

direto da conjuntura socioeconômica brasileira. Esses dados não são precisos 

devido a grande informalidade dos trabalhadores. Segundo informações do jornal 

Folha de São Paulo (apud Romani, 2004), existem aproximadamente 500.000 

catadores no Brasil. 

No ano de 2008, conforme informações do CEMPRE, apenas 7% dos 

municípios brasileiros possuíam programas de coleta seletiva, onde fazia parte 405 

município, com 26 milhões de habitantes que praticavam esse tipo de coleta. De 

acordo com Romani (2004), 228.413 toneladas de lixo são coletadas por dia no 

Brasil. Desse total apenas 3% são transformados em composto e 1% é 

encaminhado a centrais de triagem.  

O caminho percorrido pelo lixo durante o processo de reciclagem possui 

quatro níveis. O primeiro é realizado pelo catador que retira das ruas os resíduos 

sólidos que podem ser reaproveitados. Geralmente a renda arrecadada pela catação 

é a única renda para o seu sustento e de sua família. Após coletar os resíduos os 

catadores os repassam para os pequenos sucateiros ou ferros-velho onde é 

realizada a separação dos resíduos. De lá os resíduos são encaminhados para os 

grandes sucateiros que são depósitos com melhores condições de armazenamento 
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dos resíduos que já chegam separados. Para terminar o percurso, os resíduos são 

encaminhados para as indústrias que compram os materiais reciclados e assim 

fabricar outros produtos.  

Por estarem na base desta pirâmide os catadores são os que menos recebem 

pelo material coletado, pois não tem recursos para armazenar grandes quantidades 

para alcançar o comprador final, portanto, o lucro fica com os sucateiros que são 

mais organizados e possuem as condições necessárias para atender as indústrias.  

De acordo com Grippi (2006), para avaliarmos a viabilidade da criação de 

usina de reciclagem em um município é necessário além de pesquisas 

socioeconômicas, a caracterização dos resíduos sólidos, balanço de massa, 

adequação do sistema de coleta e também treinamento do pessoal que vai operar a 

usina. Acrescenta-se a esse processo campanhas de educação ambiental junto à 

comunidade com a finalidade de mostrar a importância da separação do lixo e como 

esta ação pode favorecer o meio ambiente e até mesmo a sua saúde, visto que o 

lixo também é prejudicial à saúde.  

O custo médio da coleta seletiva é cinco vezes maior que o da coleta 

convencional. Além desse fator apresenta algumas dificuldades como a 

informalidade do processo e a falta de visão social. 

Nesse sentido, é preciso uma análise mais detalhada das condições 

oferecidas no município de Rio das Ostras para que a coleta seletiva possa ser 

utilizada na geração de postos de trabalho. Como para a realização desta pesquisa 

é necessário um maior espaço de tempo e recursos não foi possível especificar 

neste trabalho. Portanto, apresentaremos informações relacionados as condições de 

vida e trabalho dos catadores de materiais recicláveis do município de Rio das 

Ostras.  

 

3.2 – O trabalhador do lixo 

  

O desenvolvimento afetou o mercado de trabalho criando o que Romani 

(2004) chama de cidadão catador. A autora classifica como cidadão catador os 

moradores de rua, mas a realidade nos mostra que este fato se alastra para 
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populações de baixa renda que buscam através da coleta de resíduos sólidos 

complementar a renda da família e em alguns casos é a única renda. 

 

“os homens e mulheres que se engajam no trabalho catador, ressurgem 
como cidadãos construindo sua dignidade cidadã e podem gerar trabalho e 
renda para construir sua própria autonomia.(...) Os catadores exercem um 
papel essencial na reinserção de matéria-prima secundária na cadeia de 
produção e consumo. Diante do desafio crescente dos municípios em 
gerenciar de forma adequada as quantidades cada vez maiores de lixo, o 
catador passa a ser visto como um aliado”. (ROMANI, 2004, p. 5-8) 

 

De acordo com Juncá; Gonçalves; Azevedo (2006), os resíduos sólidos 

dispensados pela sociedade ao realizar seu trabalho, o catador os transforma em 

“valor de troca e em alguns casos valor de uso”. No Brasil a quantidade de 

trabalhadores que fazem do lixo seu ganha pão chega a aproximadamente 300 mil e 

2/3 encontram-se no Estado de São Paulo conforme citado por Conceição (2005). O 

autor complementa com dados da UNICEF que diz que mais de 45 mil crianças 

trabalham no lixo.  

Os catadores são em sua maioria homens com faixa etária entre 30 e 40 anos 

migrantes das regiões norte e nordeste que vieram para a região sudeste em busca 

de melhores condições de vida e trabalho e com pouca escolaridade. 

(LOUREIRO1998, apud CONCEIÇÃO, 2005)    

O trabalho com o lixo se dá não por escolha, mas por uma questão de falta de 

opção de emprego (Junca, 2001 apud Juncá; Gonçalves; Azevedo, 2006). 

Gonçalves complementa dizendo que  

 

“o fato de seres humanos dependerem do lixo para sobreviver nos chama 
atenção para a questão da exclusão social. Considerada um fenômeno 
crescente, porém, não característico de hoje, ela incide sobre grupos sociais 
vulneráveis e acaba por promover um aumento da precariedade das 
condições de vida com consequente ruptura de vínculos em diversos 
setores da vida” (GONÇALVES, 2006, p. 17 apud JUNCÁ; GONÇALVES; 
AZEVEDO, 2006). 

 

Acrescenta-se a isso a realidade vivida por milhares de catadores que 

segundo Conceição (2005)  

 
 

“submetem-se a uma rotina diária de trabalho que, muitas vezes, ultrapassa 
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doze horas ininterruptas; um trabalho exaustivo, visto as condições a que 
estes indivíduos se submetem com seus carrinhos puxados pela tração 
humana, carregando por dia mais de 200 quilos de lixo (cerca de 4 
toneladas por mês), e percorrendo mais de vinte quilômetros por dia, sendo, 
no final, muitas vezes, explorados pelos donos de depósitos de lixo 
(sucateiros) que, num gesto de paternalismo, trocam os resíduos coletados 
do dia por bebida alcoólica ou pagam-lhe um valor simbólico insuficiente 
para a própria reprodução como catador de lixo”. (CONCEIÇÃO, 2005, p. 
34) 

 

Desta forma, podemos classificar o trabalho dos catadores como precário 

visto que é considerado trabalho precário aquele que se realiza sob uma ou mais 

das seguintes condições: 

 

“a) em tempo parcial do dia/ semana/ mês, com extensas jornadas de 
trabalho, com pagamento por produção/ serviço; b) destituído de garantias 
legais de estabilidade ou proteção contra dispensas, de carga horária 
definida, de descanso semanal e férias remuneradas, realizado em 
condições insalubres, sem seguridade social, seguro-desemprego, 
aposentadoria, licença-maternidade, licença-doença, sem cobertura de 
acidentes de trabalho, entre outros quesitos. É precário por submeter o 
trabalhador a condições de vida arriscadas, à cruel dominância da 
concorrência no mercado, sem ações coletivas de enfrentamento, sem 
segurança de cobertura social no futuro ou no momento em que não mais 
puder dispor da força de trabalho.” (BARBOSA, 2007, p. 40) 

 

Uma das opções para melhorar as condições de trabalho para os catadores é 

a criação de cooperativas e associações de materiais recicláveis. Ao buscarmos 

informações sobre cooperativas de catadores de lixo podemos encontrar 

divergências entre autores em relação aos seus benefícios para os trabalhadores. 

Uns informam que através da cooperativa o catador consegue um valor maior do 

que se estivesse trabalhando sozinho além de fortalecer a luta de classe. Outros 

apresentam dados de cooperativas onde compara o trabalho do catador com o 

trabalho escravo, sem direitos sociais. 

Gonçalves apud Juncá; Gonçalves; Azevedo (2006) mostra como exemplos 

de cooperativas que funcionam e também são citadas em outros trabalhos a 

COOPAMARE (Cooperativa de Catadores de Papel Autônomos) situada no 

município de São Paulo desde 1989 e a ASMARE (Associação dos Catadores de 

Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte), está fundada em maio 

de 1990. Conceição (2005) demonstra dados de cooperativas de catadores do 

Estado de São Paulo onde segundo o autor apresentaram condições e relações de 

trabalho precarizadas.  
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Não há como negar que há diferença entre o trabalhador cooperativado e o 

trabalhador mercantil. Conceição (2005), expressa essa diferença através de uma 

tabela. 

 

Tabela 5 – Comparação entre as condições de trabalho do trabalhador cooperativado e 
do trabalhador mercantil 

Trabalhador Cooperativado Trabalhador Mercantil 

Não há grau de subordinação entre os trabalhadores 
O trabalhador é subordinado a um 

empregador 

Participa das decisões e regras de funcionamento Não participa das decisões 

Recebe antecipação de resultados segundo a 
produção 

Recebe salário de acordo com seu contrato de 
trabalho 

É considerado contribuinte individual pelo INSS 
Seu contrato é individual através da Carteira 

Profissional assinada pelo empregado 

Pode constituir os Fundos Cooperativos para 
satisfazer os patamares mínimos de descanso 

anual, poupança, seguros etc. 

Os empregados recebem férias, 13º salário, 
1/3 de férias, FGTS e outros benefícios 

proporcionais ao salário. 

Fates-Fundo de Assistência técnico-educacional e 
social obrigatório 

Seguro de acidente gerenciado pelo Estado 

Fonte: (Conceição, 2007:72) 

De acordo com Conceição (2005), o cooperativismo surgiu na Inglaterra em 

1844 através da união de vinte e oito tecelões da cidade de Rochdale que passavam 

dificuldades por conta da inclusão das máquinas à vapor nas industrias. 

 No Brasil, o cooperativismo teve início não muito tempo depois, tendo o 

primeiro registro em 1847 no estado do Paraná na Colônia Teresa Cristina. Mas, 

como citado pelo autor, somente em 1932 com a edição do Decreto Federal nº. 

22.239 é que o cooperativismo no Brasil ganhou forças. Em 1971, através da Lei nº. 

5.764 a cooperativa é definida em seu artigo 4º como:  

 
 
“sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos 
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas características” 
(CONCEIÇÃO, 2005, p.51) 
 
 

Segundo Conceição (2005) há cooperativas nas cinco regiões do Brasil 

divididas entre os ramos de agropecuária, crédito, consumo, educacional, especial, 
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habitacional, turismo e lazer, infraestrutura, mineral, produção, saúde e trabalho 

somando aproximadamente cinco milhões de associados e gerando cerca de 169 

mil empregos diretos e mais de um milhão indiretos.  

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis são classificadas como 

de acordo com a sua forma como aberta, ou seja, admitem qualquer pessoa que 

queira participar sem imposição de critérios e impedimentos. E em relação ao 

ramo/tipo as cooperativas são classificadas como cooperativas de produção e/ou 

serviço que são aquelas em que os sócios possuem os meios de produção ou 

serviços. O resultado é dividido igualmente entre os membros da mesma forma que 

os investimentos necessários para o funcionamento da cooperativa. Os participantes 

estão ligados a uma mesma ocupação e tem por finalidade melhorar seus 

rendimentos e as condições de trabalho de forma autônoma.  

  A primeira cooperativa de material reciclável foi a COOPAMARE 

(Cooperativa dos Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais 

Reaproveitáveis) e contou com o apoio da ONG OAF – Organização de Auxílio 

Fraterno. Sua inauguração data do ano de 1985 na cidade de São Paulo como uma 

associação de catadores e em 1989 tornou-se cooperativa.  

Segundo Conceição (2005), as cooperativas têm que possuir no mínimo vinte 

associados regidos por um estatuto confeccionado e aprovado pelos pares, 

seguindo as determinações legais vigentes no país. Elas possuem sete princípios 

normatizadores estabelecidos em 1844 com a formação da primeira cooperativa. 

Com o passar dos anos houve algumas alterações, o último ajuste ocorreu em 1995 

em Viena (Adesão livre e voluntária; Controle democrático pelos sócios; Participação 

econômica dos sócios; Autonomia e independência; Educação, treinamento e 

informação; Cooperação entre cooperativas; Preocupação com a comunidade). 

 
 
“O cooperativismo surgiu de uma necessidade social, sem amparo legal, 
tomou força e idealizou gerações e, diante de um sistema político opressor 
e excludente, encontrou, nesse sistema, uma forma de sobreviver 
dignamente”. (CONCEIÇÃO, 2005, p. 69) 

  

Em meados do ano de 1998, com o auxílio da UNICEF, foi criado em Brasília 

na sede da ONU, o Fórum Nacional Lixo e Cidadania com a participação de várias 

instituições. No ano seguinte com o objetivo de afastar as crianças do trabalho em 

lixões foi realizada campanha “Criança no Lixo Nunca Mais” através da criação do 
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Programa Nacional Lixo & Cidadania. Para tanto, foram traçados três objetivos 

principais que são:  

 
“Retirar todas as crianças e adolescentes do trabalho com lixo nos lixões e 
nas ruas, promovendo sua inclusão educacional; Promover a inclusão social 
e econômica dos catadores de materiais recicláveis, especialmente por 
meio de apoio à sua organização e de programas de coleta seletiva; e 
Erradicar os lixões, implantando sistemas de gestão integrada e sustentável 
dos resíduos sólidos, com a participação de todos os envolvidos, 
especialmente os catadores.” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005) 

 

Atualmente as cooperativas recebem maior apoio do governo através da 

economia solidária. De acordo com Barbosa (2007, p. 22), a economia solidária 

surge como forma de amenizar os danos causados ao mundo do trabalho com a 

crise de acumulação do capital através da criação de cooperativas ou associações. A 

economia solidária nada mais é do que “a participação do Estado na cultura do 

autoemprego onde suas práticas entram na agenda do Estado como parte do 

processo de ressignificação semântica, política, econômica e social do trabalho”. 

Várias iniciativas ocorreram durante a década de 1990 através de ações 

realizadas por igrejas, sindicatos e organizações não governamentais, mas somente 

nos anos 2000, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da Lei 

nº. 10.683 de 28 de maio de 2003; Decreto nº4. 764 de 24 de junho de 2003, a 

economia solidária passa a ser considerada uma política pública federal sendo de 

responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES). 

  

“A criação da Senaes aponta formalmente para a reconceituação da 
informalidade, como aparato institucional de investimentos públicos na área 
e interface com a sociedade sobre o fomento do trabalho em unidades 
coletivas autogestionadas”. (BARBOSA, 2007, p. 22-3) 
  

De acordo com Conceição (2006), as cooperativas buscam satisfazer não 

somente a necessidade de consumo, mas também necessidades sociais e 

educativas.  As cooperativas de catadores são recentes de acordo com Conceição 

(2006), elas trabalham com materiais secos não-orgânicos como papel, papelão, 

plásticos, latinhas de alumínio, metais e vidro. 

Um dos grandes desafios para a implantação da coleta seletiva nos 
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municípios é a definição de diretrizes e a concepção de políticas que garantam o 

desenvolvimento urbano e o gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos a partir 

de parâmetros ambientais, sociais e econômicos. 

A operação do sistema de limpeza custa caro, podendo consumir até 15% do 

orçamento municipal de acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado 

de São Paulo. No Brasil há cerca de 450 municípios que possuem a coleta seletiva, 

sendo que cada município tem sua realidade e a forma de implantação é diferente, 

tendo o município com o  

 

“apoio de outros atores responsáveis pela elaboração de políticas públicas e 
pela criação de instrumentos legais, como os vereadores, perceba o catador 
e a catadora como parceiros na definição das diretrizes de governo relativas 
ao manejo responsável e sustentável dos resíduos gerados na cidade”. 
(ROMANI, 2004, p. 12) 

 

 Durante o processo de implantação da coleta seletiva, a prefeitura atua 

como agente facilitador e implantador. No primeiro tem como função articular entre 

os diferentes atores envolvidos; abertura de diálogo com os catadores e 

incentivando o mercado de recicláveis. Já no papel de implementador atua na 

realização de campanhas de sensibilização social; disponibiliza infraestrutura para 

os programas e elabora instrumentos jurídicos. (ROMANI, 2004, p. 13) 

A utilização da coleta seletiva pode ser útil tanto para o município como para o 

catador. A prefeitura ganha ao propiciar melhor qualidade de vida a uma parcela da 

população. Além disso, obtém vantagens nos custo do aterramento do lixo, visto que 

com a separação e coleta dos resíduos sólidos será menor a quantidade de lixo 

encaminhada para os aterros sanitários. 

Os catadores por sua vez, deixam de trabalhar na informalidade e seu 

trabalho ganha reconhecimento a partir do momento que preserva o meio ambiente 

com o recolhimento dos materiais recicláveis. A sociedade também ganha através 

desse sistema através da iniciativa da separação do lixo.   

No ano de 1999 foi criado o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis com o objetivo de valorizar a profissão e buscar uma maior autonomia 

através da criação de cooperativas. Em um congresso realizado em Brasília, mais 

de 1700 catadores através da Carta de Brasília expuseram suas necessidades e de 
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outros tantos catadores espalhados pelo Brasil. De acordo com o Ministério das 

Cidades (2005), a direção do Movimento é exercida por uma Coordenação Nacional 

composta por representantes de cooperativas e associações de diversos Estados 

que busca implantar em nível nacional, uma política de coleta seletiva que “priorize o 

modelo de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, colocando os programas 

de coleta seletiva sob a gestão dos empreendimentos dos catadores de materiais 

recicláveis” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p. 32). 

 É importante que os catadores de materiais recicláveis deixem de ser 

marginalizados e passem a ser visto como profissionais que compõem uma 

categoria profissional – Catadores de Material Reciclável – reconhecida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego em 2002 e participam e organizam encontros e 

fóruns de discussão. 

 

3.3 – A coleta seletiva no município de Rio das Ostras  

 

A coleta seletiva é de extrema importância para a sociedade porque, além de 

gerar renda e economia, significa também uma grande vantagem para o meio 

ambiente uma vez que diminui a poluição dos solos e rios, sendo também de 

extrema importância para o desenvolvimento sustentável do planeta. Assim, com a 

finalidade de obter maior conhecimento sobre as possibilidades da inclusão da 

coleta seletiva no município de Rio das Ostras foram propostas durante a construção 

do projeto deste trabalho de conclusão de curso entrevistas com funcionários da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e desta forma obter 

informações referentes a coleta de lixo no município: quem é o responsável? Seu 

custo? Como o sistema funciona? Quais as dificuldades encontradas? Qual o 

destino final do lixo?  

De acordo com Ribeiro e Besen (2007),  

 
 
“No Brasil, os programas municipais de coleta seletiva integram o sistema 
de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares. Esses programas 
podem ser operacionalizados unicamente pelas prefeituras (ou por 
empresas contratadas para essa finalidade), ou pelas prefeituras em 
parceria com catadores organizados em cooperativas, associações, ONGs 
e, recentemente, em Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
– as Oscips.” (Ribeiro e Besen, 2007, p. 03) 
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Antes da construção de um aterro sanitário no município de Rio das Ostras, o 

lixo era depositado em um lixão a céu aberto. De acordo com Gonçalves (2004), 

havia em suas proximidades dois conjuntos habitacionais e era cercado por barracos 

que serviam como moradia de catadores de materiais recicláveis.  

Foi realizado sem sucesso contato com o NEAM para obter informações 

sobre o Projeto Coleta Seletiva Solidária. Com a ausência da pessoa responsável 

ninguém estava autorizado a repassar as informações solicitadas. Foram então 

realizadas entrevistas com 03 (três) catadores de materiais recicláveis.  

Os três catadores eram do sexo masculino. A entrevista feita com os 

catadores tinha como finalidade fazer um levantamento socioeconômico dos 

catadores além de seus conhecimentos sobre o trabalho realizados em cooperativas 

de reciclagem de lixo e se havia interesse em participar. Não foi possível generalizar 

sobre o perfil socioeconômico dos catadores entrevistados, pois possuíam histórias 

de vida diferentes.  

O primeiro catador entrevistado chama-se Adilson, ele tem 42 anos e é 

morador de rua e está no município há três dias. Ele contou que é andarilho e veio 

de Maceió - AL. É solteiro, possui o ensino médio incompleto e possui qualificação 

profissional como eletricista. Sua renda mensal é de aproximadamente R$ 300,00 

proveniente da coleta de latinha de alumínio, único material que recolhe e recebe 

aproximadamente R$ 1,80 / Kg. Trabalha recolhendo material reciclável há três anos 

porquê ficou desempregado. Adilson conta que já trabalhou de carteira assinada e 

gostaria de trabalhar como pedreiro. 

O segundo catador entrevistado chama-se Damião, tem 45 anos e mora em 

um bairro próximo ao centro do município de Rio das Ostras chamado Ilha. Reside 

no município há quatro meses vindo de Cabo Frio e mora de aluguel, pagando a 

quantia de R$ 150,00 mensais. É separado e não possui escolaridade, é analfabeto 

funcional. O entrevistado cita que possui como qualificação profissional como 

pedreiro e eletricista e já trabalhou de carteira assinada por oito anos como pedreiro. 

Assim como Adilson, não recebe nenhum benefício federal e não participa de 

nenhum programa ou projeto oferecido pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e 

a renda é proveniente da coleta de materiais recicláveis. Trabalha como catador há 

três meses porque perdeu os documentos e não consegue emprego de carteira 

assinada. Sua renda mensal é de aproximadamente R$ 200,00 proveniente da 
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coleta de papelão e alumínio onde recebe, segundo o entrevistado, R$ 0,20 e R$ 

0,25 respectivamente. Perguntado se gostaria de trabalhar em outra atividade, o 

entrevistado disse que gostaria de trabalhar em qualquer serviço que fosse honesto. 

O terceiro e último entrevistado chama-se Josias, tem 45 anos e mora no 

bairro Cláudio Ribeiro. Mora no município há vinte e cinco anos, é casado e possui 

dois filhos adolescentes com idades entre 12 a 18 anos. Possui o ensino 

fundamental incompleto, sua qualificação profissional é como ajudante de pedreiro. 

É o provedor da família e a renda varia entre um e dois salários mínimos. Além do 

dinheiro que recebe com a coleta dos materiais recicláveis recebe também o 

benefício do Bolsa Família. O entrevistado trabalha na catação a aproximadamente 

dez anos por morar próximo ao antigo lixão do município de Rio das Ostras que 

localizava-se no bairro em que reside. Como os demais entrevistados, também já 

trabalhou de carteira assinada. Como outra atividade, gostaria de trabalhar em 

obras. 

Em relação ao conhecimento sobre cooperativas de catadores o único que já 

trabalhou em cooperativas de reciclagem de lixo foi o Damião, nos municípios 

fluminenses de Búzios e Silva Jardim. Ele acha o trabalho em cooperativas mais 

seguro e que a renda obtida é maior do que quando está trabalhando sozinho. 

Perguntados de gostariam de trabalhar em uma cooperativa, os três responderam 

afirmativamente.  Outra pergunta relacionada à cooperativas diz respeito a qual tipo 

de contribuição que a prefeitura poderia dar para o trabalho dos catadores de 

materiais recicláveis do município de Rio das Ostras. Adilson e Josias responderam 

que a prefeitura poderia colaborar na organização de uma cooperativa de coleta 

seletiva de lixo no município, já Damião não respondeu a pergunta. 

No dia 11 de abril, foi feita uma visita a um ferro velho na Rua das Camélias 

situada no bairro Cláudio Ribeiro. Esse ferro velho existe há mais de 03 anos e 

recebe plásticos, papelão, ferro, vidro e outros materiais. O proprietário informou 

sobre como era o processo de compra e venda dos materiais no estabelecimento, o 

valor de compra e venda que é pago aos catadores e sobre o destino final dos 

materiais. O proprietário do ferro velho disse que são revendidas, aproximadamente, 

15 toneladas por mês. O material é revendido para um depósito maior em Niterói-RJ, 

mas se esquivou quando perguntado sobre o valor que era pago a ele pelo quilo dos 

materiais. Solicitei que desse então um valor aproximado deste valor. 
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Tabela 6 – Material coletado e revendido no ferro velho de Rio das Ostras 

 

MATERIAL 
PREÇO PAGO AOS 

CATADORES 

PREÇO RECEBIDO PELA 

REVENDA EM NITERÓI - RJ 

Papelão R$ 0,15 R$ 0,18 

Ferro R$ 0,15 R$ 0,18 

Plástico R$ 0,15 R$ 0,25 

Vidro* R$ 0,15 R$ 0,20 

* O valor informado refere-se ao garrafão. É pago valores diferentes por tipos de vasilhame. 

Fonte: Ferro Velho (entrevista) 

 

Em relação a quantidade de catadores que o procuram para vender o material 

recolhido ele disse que diariamente é procurado por aproximadamente oito 

catadores que trabalham de forma autônoma, a maioria são homens. Os catadores 

procuram o ferro velho entre 7:30 e 8:00 da manhã, como a visita foi realizada na 

parte da tarde não obtive muito sucesso, pois consegui entrevistar apenas um 

catador. 

Alguns moradores de Rio das Ostras acham importante que haja a coleta 

seletiva no município. Em novembro de 2010 foi apresentada pelo jornal local uma 

reportagem sobre o Condomínio Bosque Beira Rio que já executa a coleta seletiva. A 

professora do curso de Serviço Social do PURO Suenya Santos, que reside no 

condomínio, forneceu o e-mail da associação de moradores e desta forma foi 

possível conhecer melhor o processo de implantação da coleta seletiva no 

condomínio.  

Foi enviado um e-mail para a associação de moradores com um questionário 

no mês de maio. O e-mail foi respondido pela Srª Marta Diniz, ex-presidente da 

associação de moradores, que inicialmente por telefone informou sobre a 

implantação do projeto de coleta seletiva no condomínio e posteriormente enviou o 

questionário. 

A Srª Marta Diniz residia em São Paulo onde é comum a coleta seletiva nos 

condomínios, pois desta forma eles são isentos de taxas de coleta cobrada pela 

prefeitura de São Paulo. Ao chegar ao município sentiu falta da existência da coleta 

seletiva e decidiu juntamente com seu marido começar pela sua residência. No 

primeiro mês segundo ela arrecadou o valor de R$7,00 com a venda do material 
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reciclável. Como o condomínio possui 30 casas resolveu divulgar a ideia para os 

demais moradores e com o dinheiro arrecadado comprar cestas básicas para os 

funcionários do condomínio.   

A coleta teve início em abril de 2010, a ideia foi muito bem aceita pelos 

moradores, mas não teve adesão de todos, e para sua implantação foi necessário 

autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do 

município de Rio das Ostras e em agosto de 2010 foi construído um postinho onde é 

depositado o material reciclado para venda. A construção do postinho foi feito com o 

dinheiro arrecadado com as primeiras vendas dos materiais e alguns moradores 

forneceram materiais como telhas, latões e madeiras. 

 

 

Figura 4 – Posto de Coleta do Condomínio Bosque Beira Rio 

Fonte: Foto fornecida pela Srª Marta Diniz 

No início o material reciclado era transportado por um morador que possui um 

caminhão, mas com o passar do tempo houve o aumento da quantidade do material 

entregue pelos moradores sendo necessário realizar o transporte várias vezes por 

semana. Devido aos seus compromissos de trabalho ficou dificultoso para o morador 

realizar o transporte do material, foi então solicitado a Secretaria um caminhão para 

retirada do material e eles atenderam com satisfação e elogiaram a iniciativa tomada 

pelo condomínio. Quando os galões estão cheios um funcionário leva os sacos para 

um pequeno depósito localizado na praça do condomínio e é feito o agendamento 

para a retirada do material. O material é levado para um depósito na Av. Ouro Verde 
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no bairro Ouro Verde e em cada coleta é gerado renda entre R$ 40,00 e R$ 50,00. 

Por mês, segundo a Srª Marta Diniz, são recolhidos cerca de 400 quilos.  

De acordo com a Srª Marta Diniz foi realizada divulgação entre os moradores 

com folhetos explicativos de como teria que ser armazenado o material além de 

palestras ministradas por funcionários do Núcleo de Educação Ambiental. 

 

 

Figura 5 – Palestra realizada aos moradores do Condomínio Bosque Beira Rio pelo NEAM 

Fonte: Foto fornecida pela Srª Marta Diniz 

Embora possa se perceber que ainda é muito incipiente a coleta seletiva no 

município de Rio das Ostras, acontecendo de forma individual, feita por moradores e 

donos de ferro velho, existe, por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro uma 

grande iniciativa que vem de encontro às cidades fluminenses, que é o pró-lixo, 

Programa Estadual de Controle do Lixo Urbano do Estado do Rio de Janeiro, a ser 

implementado em municípios com população até 70 mil habitantes. 

(RECICLOTECA, 1999) 

O programa tem como proposta a diminuição da quantidade de lixo nos 

aterros sanitários através da coleta seletiva e da separação dos materiais recicláveis 

e do lixo orgânico. Para realizar esta separação, o programa utilizará um caminhão 

com divisórias. No ano de 1999, o município de Rio das Ostras fazia parte dos 

municípios participantes do projeto pois o número de habitantes era compatível ao 

estabelecido.  
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A participação dos municípios neste projeto está na doação dos terrenos e 

remuneração dos funcionários, e o dinheiro arrecadado deverá ser revertido em 

projetos ambientais e sociais. Para a implantação do programa será necessário a 

implantação dos galpões que empregará um quantitativo muito grande de pessoas. 

Para isso, será utilizado verba proveniente dos royalties do petróleo: “o Estado 

gastará R$ 10,6 milhões na instalação de galpões e aterros sanitários; a iniciativa 

privada destinará R$ 3 milhões para educação ambiental, treinamento de pessoal e 

transporte segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMADS).  

O Pró-Lixo seria benéfico para o município de Rio das Ostras por utilizar 

estruturas de baixo custo e poucas máquinas. O programa conta ainda com a 

participação de  empresas que têm interesse em reaproveitar o material que ainda é 

desperdiçado: a Latasa vai reciclar latas de alumínio; a Klabin vai reutilizar papel e 

papelão; o grupo Gerdau recolherá sucatas de ferro para empregar em siderúrgicas; 

garrafas plásticas serão enviadas à Recipet e a Cisper o vidro. Sua administração é 

feita por um grupo gestor integrado por representantes da secretaria, das prefeituras, 

de ONGs e das empresas.  

Todas estas ações são voltadas para a oportunização do trabalho. Elas 

trazem para o contexto das pessoas que necessitam usufruir de atividades que 

garantam a sua sobrevivência o trabalho que, embora informal, é sua fonte de 

sustento. Urge que neste espaço as ações sociais se façam presentes para ajudar 

este trabalhador a vencer os obstáculos que o alijam do contexto social e coloca-os 

como párias da sociedade. Neste contexto insere-se o profissional Assistente Social. 

De acordo com Marina Abreu (2004), a prática profissional do assistente 

social surge como forma de mediação do controle social nas três primeiras décadas 

do século XX, época em que foi introduzida nas indústrias a linha de montagem 

utilizada no modo de produção fordista/taylorista. Os profissionais tinham como 

objetivo diminuir “o agravamento da questão social e as exigências postas pelo novo 

padrão produtivo e de trabalho” e através de práticas “educativas” e 

“ressocializadoras” propunham aos trabalhadores que adquirissem uma conduta 

individual e familiar que não interferisse negativamente no seu trabalho.  

Paralelamente ao surgimento de novas questões sociais decorrentes das 

transformações dos modos de produção capitalista tratado no primeiro capítulo, 
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ocorreram muitos debates sobre o exercício profissional do assistente social e a 

necessidade de mudanças e ampliação de sua área de atuação. 

A reciclagem e coleta de lixo trazem para as ruas de cidades como Rio das 

Ostras a figura de um trabalhador autônomo, o qual sustenta a si e a sua família 

através da catação informal de papéis e outros materiais encontrados nas ruas ou 

lixões. Esta atividade também sustenta a indústria de reciclagem. Na totalidade, eles 

são pessoas que fazem parte das maiorias despossuídas que, não encontrando 

espaços para se vincularem ao mundo do trabalho oficial, inventam, criativamente, 

estratégias de sobrevivências, criando maneiras para desenvolverem seu labor. 

Embora incomodem a sociedade, esta não pode impedi-los de lutar pela 

sobrevivência, pelo direito à vida. Sposati (1997, p.18) ressalta que sobreviver é 

direito; se o cidadão tem trabalho sobrevive, senão morre. 

 

Os catadores de lixo representam um segmento da população à margem da 
sociedade que sobrevive da venda do lixo, material rejeitado pela 
sociedade. Catar o lixo, além de ser uma alternativa de renda para quem é 
desempregado e tem baixo nível de escolaridade, também é uma prestação 
de serviço em benefício ao meio ambiente. Diariamente, esses homens, 
mulheres e até crianças colaboram no processo da limpeza urbana, 
interceptando materiais que seriam levados aos lixões ou aos aterros. Vale 
lembrar a importância do tema lixo como meio propício para favorecer 
também a reflexão sobre a relação saudável dos cidadãos com o seu 
ambiente. (ABREU,Maria, 2001, p.33) 

 

Considerando esse contexto, é plausível afirmar que participação do Serviço 

Social no processo de construção de uma nova perspectiva para a promoção das 

pessoas que utilizam a coleta de materiais recicláveis como garantia dos mínimos 

sociais é importante, a partir do momento que sua ação é voltada para a assessoria 

à comunidade, auxiliando na definição de prioridades e encaminhamentos de 

soluções, na formulação de cronograma para execução de novas etapas do 

trabalho, na divulgação do projeto e na resolução dos conflitos.  

Iamamoto (2008), numa perspectiva marxista de análise, afirma que o objeto 

de trabalho e a matéria prima do Assistente Social é a questão social em suas 

múltiplas expressões. Assim, este profissional não vive um, mas diversos processos 

de trabalho, considerando também o labor dos catadores de lixo, e deixa como 

produto deste a reprodução da força de trabalho; a obtenção de metas de 

produtividade; a rentabilidade das ações de trabalho; a viabilização de direitos e a 



87 

 

 

prestação de serviços. Porém, o Assistente Social não detém todos os meios para 

efetivação de seu trabalho, dependendo também da organização dos poderes 

públicos e das políticas governamentais. 

 

 

“O Serviço Social é uma profissão dinâmica inserida no próprio contexto 
sócio-histórico, portanto, cabe ao Assistente Social modificar a sua forma de 
atuação profissional, em decorrência da demanda que lhe é colocada e da 
necessidade de responder às exigências e às contradições da sociedade 
capitalista. É preciso acompanhar o movimento da sociedade e visualizar os 
novos espaços como possibilidades de intervenção sobre uma realidade 
social concreta.” (SUGUIHIRO; BREVILHER; TORETTA; GREGÓRIO; 
TARDIOTO; PAIÃO; CAMPOS; YWATA; MACHADO, 2009, p.05) 

 

 

Assim, a ação do Assistente Social em projetos de geração de renda é 

essencial não somente para a organização do trabalho dos catadores de materiais 

recicláveis ao que se refere importância da reciclagem de papel, alumínio e outros 

materiais, como alternativa de fonte de renda, como também, conscientizando-os 

sobre a importância da preservação do meio ambiente.  

São competências do Assistente Social: elaborar, coordenar, executar e 

avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 

Social com participação da sociedade civil como também prestar assessoria e apoio 

aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e 

na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. (LEI Nº. 8662/93. 

Art4º, Incisos II e IX). Segundo Iamamoto (2008),  

 

“um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir das 
demandas emergentes no cotidiano”. (IAMAMOTO, 2008, p. 20) 

 

O Assistente Social tem formação para trabalhar com os serviços sociais nas 

mais diversas áreas, portanto, inserindo-se nas ações de conquista da autonomia 

dos catadores de materiais recicláveis e na sua reutilização/comercialização, ele 

atua na área social e também na de preservação do meio ambiente. Atua por meio 

da concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 
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da sustentabilidade e o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, são princípios básicos da 

educação ambiental (POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, Art. 4, 

Incisos II e II).  

Por sua formação e pelas necessidades emergentes da sociedade, 

considerando o trabalhador que se insere na dinâmica de ser um catador de 

resíduos que a sociedade usou e descartou, na sociedade contemporânea é exigida 

do Assistente Social a competência de acompanhar a dinamicidade da realidade em 

que atua, buscando dar as respostas às contradições desta sociedade, sempre 

desvelando o que está posto no real aparente, levando em consideração processo 

histórico e contextual, de superação do imediatismo.  

Portanto, o cenário da existência de uma parcela da população que sobrevive 

recolhendo resíduos descartáveis e fazendo dele suas “perolas”, ou seja, 

possibilidades de mercado e de sobrevivência, buscando apreender os processos de 

mudanças sociais e assim, identificar novas possibilidades de intervenção 

profissional, perseguindo sempre o objetivo de materializar o projeto ético-político de 

sua profissão, exige do profissional uma visão crítica desta realidade. O sucesso 

deste projeto depende de análises precisas dos profissionais sobre as condições 

subjetivas e objetivas da realidade, bem como, de ações políticas coerentes com 

seus compromissos e iluminado pelo processo dialético em seu cotidiano.  

Tal conhecimento, tomando como realidade o cenário de Rio das Ostras, 

exige a adoção da ação investigativa, de modo que o profissional do Serviço Social 

possa subsidiar sua prática e por meio dela elaborar ações concretas, pensadas e 

orientadas por e na teoria. Isto significa que ele necessita ter clareza do método que 

guiará suas práticas, tendo nela e no seu cotidiano a perspectiva da totalidade social 

e do seu comprometimento ético-político com a classe trabalhadora.  

Tal atitude requer uma atuação profissional embasada na autonomia, com 

independência teórica e política de atuação nas conquistas imediatas por direitos 

sociais no horizonte da emancipação humana. O atual quadro social brasileiro de 

existência de pessoas que sobrevivem a partir do que o outro, de melhor poder 

aquisitivo rejeita, urge por uma atuação profissional consistente, que intervenha 

sobre a condição, intervindo sobre os novos desafios postos a cada dia.  
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A categoria do profissional do Serviço Social no município de Rio das Ostras, 

assim como em outras localidades onde o lixo deixa de ser lixo e se transforma em 

“pérolas”, em fonte de renda, subsistência e labor, deve estar em permanente 

atualização para oferecer respostas aos temas sociais e as novas questões 

envolvidas na gestão das políticas sociais, ou seja, deve inserir-se no mundo dos 

catadores de materiais recicláveis e ajudá-los na conquista de sua autonomia, por 

meio de ações que sejam planejadas e orientadas. 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas que vivem da coleta do lixo prestam serviços dos mais relevantes 

para a sociedade porque ajudam na reciclagem dos materiais, o que tem um valor 

ambiental reconhecido. Mas a mesma sociedade que é beneficiada por esse tipo de 

trabalho ainda não dá a esses trabalhadores o devido reconhecimento. A primeira 

barreira a vencer, sem dúvida, é o preconceito. E ele começa no momento em que 

se nega a essas pessoas a qualificação de trabalhadoras. Para a sociedade 

economicamente favorecida, este grupo populacional constitui-se de 

“desempregados”, que, pessoas em situação de pobreza que recolhem lixo para 

sobreviver. Na verdade, essas pessoas estão inseridas, como qualquer trabalhador, 

no setor produtivo da economia. 

O que existe é a superexploração do trabalho dessas pessoas. Ou seja, há 

um forte descompasso entre a relevância do serviço que prestam e a renda que 

retiram dessa função. Um grande obstáculo a esse respeito, os atravessadores que 

intermedeiam a compra do lixo dos catadores e a venda a indústria, tem sido 

vencido com a formação de cooperativas por parte dos catadores de lixo.  

Esse tipo de organização ajuda nas ações que visam a reivindicar direitos do 

poder público, a fim de que seja devidamente regulamentada a profissão e que estes 

trabalhadores tenham até linhas de crédito para a sua atividade. O que é certo é que 

esses trabalhadores exercem um serviço de utilidade pública e que seus pleitos por 

melhores condições de trabalho precisam ser ouvidos. 

É neste contexto que se insere o profissional do Serviço Social, o qual se 

ocupa, entre outras questões, das relações sociais do mundo do trabalho, sendo que 

este, na atualidade, vem passando por profundas mudanças, onde as relações 

tendem a esgarçar-se, tendo em vista que a competitividade nesse mercado está 

acirrada, produzindo duas categorias de trabalhadores: os qualificados e os 

desqualificados profissionalmente, sendo os catadores de lixo inseridos neste último 

campo. Eles sofrem uma pressão constante e vivem afastados das oportunidades de 

qualificação e consequentemente com grandes dificuldades, o que os conduz à 

informalidade da catação e reciclagem do lixo. 
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O Assistente Social é o profissional que pode auxiliar nesta demanda, 

resgatando este ser, considerando que é de sua função ajudar o cidadão a enfrentar 

e vencer as desigualdades sociais, provocadas pelo modelo de desenvolvimento da 

sociedade atual, com propostas e encaminhamentos que promovam a inclusão.  A 

atuação profissional do Assistente Social deve buscar capacitá-los para o exercício 

dos seus direitos básicos de cidadania, possibilitando-lhes o acesso às políticas 

sociais disponíveis, propondo a criação de serviços que venham suprir possíveis 

dificuldades de atendimento a essa população, e ainda ajudando, no caso específico 

da população que faz do lixo quesito básico de sobrevivência, organizações como as 

cooperativas de trabalho. 

Cabe, portanto, ao profissional do Serviço Social, em relação aos catadores e 

recicladores do lixo, de acordo com o código de Ética da Profissão, posicionar-se a 

favor da equidade e justiça social, assegurando a universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 

democrática, ou seja, uma possibilidade a todos, indistintamente. 
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Universidade Federal Fluminense - UFF 
Pólo Universitário de Rio das Ostras – PURO 
Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras 
Curso de Serviço Social 
Disciplina: Orientação de TCC II 
Professora Orientadora: Eblin Farage 
Aluna: Cristiane Costa de Lima 
 
Esse questionário faz parte da pesquisa para a elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso, do Curso de Serviço Social, conforme estabelecido pelas 
diretrizes curriculares. As informações contidas nesse questionário serão de uso 
exclusivo para análise a ser inserida no Trabalho de Conclusão de curso. 
  
DATA: ____/____/____ 
1 - Nome: _______________________________________________________ 
2 - Idade: __________ 
3 - Moradia: 
(   ) Própria (   ) Alugada (   ) Cedida (   ) Favor (   ) Invasão (   ) Outros 
4 – Bairro: ___________________________ 
5 – Há quanto tempo mora no município? _________________________ 
6 – Estado Civil: 
(   ) Solteiro(a) (   ) Casado(a) (   ) União Estável (   ) Separado(a) (   ) Viúvo(a) 
7 – Escolaridade: 
(   )Analfabeto (   )Analfabeto funcional (   ) Ens. Fund. Inc. (   ) Ens. Fund.                         
Comp.  
(   ) Ens. Médio Inc. (   ) Ens. Médio Comp.   (   ) Ens. Sup. Inc. (   ) Ens. Sup. Comp. 
8 – Composição familiar: 
(      ) Crianças (0 a 6 anos) (       ) Crianças (7 a 11 anos) 
(      ) Adolescentes (12 a 18 anos)  (       ) jovens (19 a 29 anos) 
(        ) Adultos (30 a 59 anos) (      ) Idosos ( a partir dos 60 anos) 
9 – É o provedor (a) da família? 
(   ) Sim (   ) Não 
10 – Possui qualificação profissional? 
(   ) Não       (   ) Sim  Qual? _____________________________ 
11 – Qual a renda aproximada da família? 
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(   ) – de 1 SM    (   ) 1SM    (   ) Entre 1 e 2 SM    (   ) 2 SM    (   ) + DE 2 SM 
12 – Recebe algum benefício? 
(   ) Não            (   ) Bolsa Família     (   ) BPC          (    ) Aux. Doença   
(   ) C. Bem-social      (   ) B. PVB       (   ) B. Idoso    (   ) Outros 
13 – Participou ou participa de algum projeto oferecido pela prefeitura de Rio das 
Ostras?  
(   ) Não      (   ) Sim  Qual?_______________________________ 
14 – Há quanto tempo recolhe material reciclável? _______________________ 
15 – Quais os motivos que o(a) levaram a trabalhar com a coleta de lixo? 
(   ) desemprego 
(   ) proximidade da minha moradia ao lixão 
(    ) forma de envolver todo mundo da família 
(    ) a renda é maior do que a que tinha com o antigo emprego 
16 - Mais alguém na sua casa trabalha na coleta seletiva? 
Em caso afirmativo quem? 
 (   ) toda a família     (    ) filhos menores de 16 anos 
(    ) filhos maiores de 16 anos  (    ) mulher 
17 – Quanto recebe com a coleta? É a única renda? 
______________________________________________________________ 
18 - Já teve trabalho de carteira assinada? 
 (   ) SIM   (    ) NÃO 
 19 - Gostaria de trabalhar em outra atividade? 
 (   ) SIM   (    ) NÃO 
 Em caso afirmativo, qual? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
20 - Já trabalhou em cooperativa de reciclagem de lixo? 
 (   ) SIM    (    ) NÃO 
 21 - Gostaria de trabalhar em uma cooperativa? 
 (  ) SIM    (    ) NÃO 
 22 - Como acha que a prefeitura poderia contribuir para o seu trabalho? 
(   ) organizando uma cooperativa de coleta seletiva de lixo 
(   ) fazendo campanha para que a população separe o lixo reciclável do não 
reciclável 
(   ) dando emprego para que pudesse sair da atividade de catador de lixo 
(   ) oferecendo curso de qualificação profissional 
(   ) não pode contribuir em nada 
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ENTREVISTA COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO 

BOSQUE BEIRA RIO 
 

 
1 – Como foi o processo de implantação da coleta seletiva no condomínio e quando 
foi implantada? 
 
2 – Quem teve a ideia de realizar a coleta seletiva no condomínio? 
 
3 – Houve adesão dos moradores? Todos participaram? Houve resistência de algum 
morador? 
 
4 - Qual o gasto inicial para a implantação da coleta seletiva no condomínio? 
 
5 - Houve o apoio da prefeitura para a implantação da coleta seletiva no 
condomínio? 
 
6 – Como é feita a coleta? Há o recolhimento porta a porta ou há um ponto de 
entrega dos materiais? Qual a freqüência desta coleta? 
 
7 – Há quanto tempo é realizado a coleta seletiva no município? 
 
8 - Onde é armazenado o material recolhido? 
 
9 - O que é feito com o material recolhido? É doado ou comercializado? 
 
10 – No caso de comercializado qual o valor recebido pelo material? 
 
11 – Qual a quantidade de lixo recolhido? 
 
12 – Quantas casas há no condomínio? 
 
 
 
 

 
 


