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RESUMO 

 
O significado do trabalho é um constructo estudado desde a década de 1980 por diversas 

ciências, como a Psicologia, Enfermagem, Administração e Economia, devido à grande 

influência que exerce e sofre, concomitantemente, na vida dos indivíduos, nas organizações, 

na sociedade em geral. Além desta amplitude e dinamismo conceitual, trata-se de um 

constructo com múltiplas e, às vezes, contraditórias facetas, as quais podem ser valorativas 

(significação do trabalho a partir da percepção de como o mesmo deveria ser) e descritivas 

(de como realmente é). Poucas ainda são as pesquisas sobre trabalhadores da limpeza urbana 

e coleta de resíduos sólidos, e as existentes foram realizadas com instrumentos abertos, devido 

à dificuldade da coleta com pessoas de baixa escolaridade. Objetivou-se compreender do 

significado do trabalho para 358 agentes de limpeza e coletores de uma empresa terceirizada 

de Aracaju/SE, a partir do levantamento e hierarquia dos fatores descritivos e valorativos e da 

centralidade. Foi utilizado o Inventário do Significado do Trabalho, validado no Brasil, além 

de questão sobre centralidade do trabalho e dados sócio-demográficos. A amostra foi 

composta por trabalhadores do sexo masculino (92,2%), ensino fundamental incompleto 

(64,0%), casado/união estável (52,2%), de 1 a 3 filhos (58,1%), em média: 33 anos 

(DP=9,60), 34,82 meses de empresa (DP=42,52) e renda individual de R$617,03 

(DP=R$141,13). Os dados foram submetidos a análises estatísticas paramétricas e não-

paramétricas e apresentaram como resultados: predominância da função instrumental do 

trabalho na descrição (FD3 – Sobrevivência Pessoal e Familiar) e na valoração (FV5 – 

Sobrevivência Pessoal e Familiar) do significado do trabalho para a amostra geral (FD3=4,34 

e FV5=4,51) e para a subamostra de agentes de limpeza (FD3=4,34 e FV5=4,53). Vivência de 

justiça no trabalho (FD2=3,36) mostrou-se menor que deveria ser (FV2=4,59) para todos os 

sujeitos. A centralidade do trabalho (11,7%) apresentou-se menor do que a centralidade da 

família (79,6%). Acredita-se que a amostra, as mudanças no mundo do trabalho e o lapso 

temporal entre as pesquisas que originou o IST e esta contribuíram para a inconsistência de 

um fator para a amostra geral. O estudo cada vez mais aprofundado do significado do trabalho 

e seus instrumentos, especialmente para esses trabalhadores, dos quais cada vez mais 

dependem a saúde e o bem-estar de todos, possibilita ações mais eficazes na gestão 

organizacional e favorece melhorias na qualidade de vida no trabalho, na saúde do 

trabalhador, na produtividade e no desempenho. 

 

Palavras-chave: significado do trabalho, lixo, profissionais da limpeza urbana e coleta de 

resíduos sólidos. 
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ABSTRACT 
 

 

The meaning of work is a construct studied since the 1980s in various sciences such as 

psychology, nursing, administration, economics, due to the great influence it has suffered and 

exercised, concomitantly, in the lives of individuals, organizations, society and culture in 

general. Besides this breadth and dynamism, it is a construct with multiple and sometimes 

contradictory facets, which can be evaluative (meaning work from the perception of how it 

should be) and descriptive (as it really is). The research about employees of on urban 

sanitation and solid waste collection still are few, and the existing were made with open 

instruments, due to the difficulty of data collection with people of elementary school. It had 

objective the understanding the meaning of work and its centrality to 358 street-sweeper and 

garbage collector outsourced from Aracaju / SE, from the survey and ranking of descriptive 

and evaluative factors. It had the Meaning of Work Inventory, validated in Brazil, as well as 

questions about the centrality of work and socio-demographic data. The sample consisted of 

male sex workers (92,2%) with elementary education (64.0%), married / stable (52.2%), 1 to 

3 children (58.1%) in average: 33 years (DP = 9,60), 34.82 months for the company (DP = 

42.52) and individual income of R$ 617,03 (DP = R$ 141,13). The data were subjected to 

parametric and  non-parametric statistical analysis and presented results as: predominance of 

instrumental role in the work description (FD3 - Familiar and Personal Survival) and 

valuation (FV5 - Familiar and Personal Survival) of the meaning of work for the general 

sample (FD3 = 4.34 and = FV5 4.51) and for the subsample of street-sweeper (FD3 = 4,34 

and FV5 = 4,53). Experience of justice in the workplace (FD2 = 3,36) lower than expected 

(FV2 = 4,59) for all participants. The centrality of work (11.7%) was lower than the centrality 

of the family (79.6%). It is believed that the sample, the changing world of work and the time 

gap between the research that originated the IST and this contributed to the inconsistency of a 

factor for the overall sample. The study ever deeper about meaning of work and its 

instruments, especially for those workers, which increasingly rely on the health and welfare of 

all living beings, enables more effective actions in organizational management and promotes 

improvements in quality life at work, on worker health, productivity and performance. 

 

Key-words: meaning of work, garbage, cleaning urban and solid waste collection 

professionals.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Diferente de outros tempos, no século XXI, para apresentar-se socialmente é 

necessário dizer nome e profissão (ou formação profissional). Dados como idade, endereço, 

estado civil, que se faziam indispensáveis no passado, hoje podem até ser incluídos, mas não 

são mais indispensáveis. E se, nessa apresentação, alguém disser que não trabalha, logo 

emergirá do interlocutor a pergunta mental e/ou verbal “e o que você faz da vida?”, 

instalando-se a curiosidade associada à sensação de estranheza sobre “quem realmente é” e/ou 

“com o que essa pessoa ocupa a maior parte do seu tempo, sua vida”.  

O trabalho tornou-se tão central que se constituiu em “um núcleo definidor de 

sentido da existência humana” (Zanelli, Silva & Soares, 2010, p. 23), de forma que sem ele 

(desemprego, aposentadoria, por exemplo) as pessoas costumam ficar desorientadas, se 

desestruturar emocionalmente, sentindo-se inúteis e desenvolver uma série de transtornos 

mentais ou até mesmo cometer suicídio. 

Mas o que é trabalho afinal? Trata-se de uma instituição que organiza e contribui 

com a estruturação: individual, quanto à personalidade e à identidade; num nível grupal, 

quanto às normas, valores e crenças compartilhadas que regem uma determinada categoria 

profissional; e a nível societal, quando essas mesmas normas, crenças e valores são 

compartilhados por mais de uma categoria profissional e/ou pela própria comunidade em 

geral, organizando uma determinada sociedade em termos macro, como o foram e continuam 

sendo os modos de organização do trabalho intitulados taylorismo,  fordismo e  toyotismo.   

Porém, definir Trabalho é significá-lo de algum modo através de alguma 

perspectiva que modifica, e é modificada, pela história de vida pessoal, experiências pessoais 

e profissionais vividas, experiências vividas pelas pessoas componentes do seu suporte social, 
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pela natureza do trabalho que executa, existência de um contrato formal e pelo tipo de 

esforço. 

Diversas áreas do conhecimento apresentam estudos sobre o trabalho e sobre o 

significado do trabalho, aos quais foram dedicados o capítulo I e capítulo II, respectivamente, 

desta dissertação. Entretanto, quase nada se tem publicado sobre o significado do trabalho 

para agentes de limpeza e coletores de lixo (profissionais da limpeza urbana).  

Alguns relatos de pesquisa são ilustrados por uma pesquisa qualitativa sobre o 

significado do lixo para garis e catadores em Fortaleza/CE (Santos e Silva, 2008), cujo 

resultado encaminha para o entendimento sobre o lixo como perigo e como sobrevivência 

para as duas categorias de trabalhadores. Outra pesquisa que alcançou maior relevância nos 

meios acadêmicos e na mídia versou sobre o trabalho dos garis como vivência de humilhação 

social, estudado em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado pelo psicólogo 

Fernando Braga da Costa a partir do fenômeno da invisibilidade pública (Costa, 2004). Outra 

pesquisa de mestrado (Santos, 2004), também qualitativa, versou sobre a atividade e sua 

apropriação por parte dos garis-coletores de lixo de Minas Gerais, apontando uma mudança 

no significado atribuído ao trabalho pelos coletores de lixo: trabalho como discriminação 

passou a ser fonte de satisfação e reconhecimento. Contudo, apesar das três pesquisas 

elucidarem dados sobre a categoria de profissionais da limpeza, elas não incluem a 

comparação entre os agentes de limpeza e coletores de lixo em suas amostras, assim como 

não exploram especificamente o significado atribuído ao trabalho pela categoria em questão, 

tampouco através do método quantitativo. Diante disso, o capítulo II foi dedicado ao 

entendimento amplo do saneamento básico, universo de trabalho da categoria profissional 

escolhida para a pesquisa. 

A escolha do tema partiu da experiência de três anos e meio de trabalho da autora 

numa empresa de limpeza urbana terceirizada de Aracaju (SE), tempo em que foi possível 
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contactar, refletir, conhecer e assimilar sobre algo esse mundo que, muitas vezes, passa 

despercebido aos olhos da sociedade. 

Esta pesquisa, cujo objetivo foi compreender o significado e centralidade do 

trabalho para agentes de limpeza (ou garis) e coletores (ou lixeiros), mostrou-se relevante 

academicamente, já que contribui com a investigação de uma categoria profissional ainda 

pouco estudada e com o aperfeiçoamento de instrumento de medida validado no Brasil, o IST 

- Inventário de Significado do trabalho - (Borges, 1999). Socialmente, esta pesquisa pode 

contribuir com as organizações e colaboradores da limpeza urbana e da coleta de resíduos 

sólidos, através do desenvolvimento de estratégias embasadas cientificamente, favorecendo 

processos organizacionais mais saudáveis e eficazes. Colabora, assim, com a comunidade em 

geral, a partir do destaque da importância dessa categoria profissional na saúde, segurança, 

bem-estar, infraestrutura e qualidade de vida de todos. 



17 

 

 

 

CAPÍTULO I 

TRABALHO  

 

1.1. Trabalho: algumas definições 

 

A instituição trabalho há muitos anos tem sido estudada por diversas áreas como a 

Filosofia, Administração, Sociologia, Economia, Psicologia. Cada uma delas apresenta uma 

origem histórica, assim como entendimentos diferentes sobre o trabalho (Lima, 2003). 

Assim como as diversas ciências, cada indivíduo tem seu próprio conceito de 

trabalho de acordo com a sua história de vida, com as próprias experiências, com as 

experiências vividas pelas pessoas que compõem o seu suporte social, com o contexto 

socioeconômico e cultural em que esteve e está inserido. E não bastando toda essa 

diversidade, o conceito ainda varia de acordo com sua natureza, com o modo de produção 

vigente, com a existência de um contrato, com a complexidade da tarefa, com o tipo de 

esforço, com a existência de remuneração, entre outros (Borges & Yamamoto, 2004). 

Para Antunes (1995), o “trabalho não é um objeto natural, mas uma ação essencial 

para estabelecer a relação entre o homem e a natureza e entre a sociedade e a natureza”. Essa 

definição evidencia o trabalho humano, o qual Marx (1983) distingue do trabalho animal 

devido à intencionalidade encontrada somente no primeiro. Tal intencionalidade é responsável 

pela organização e pelo planejamento prévio do trabalho e distancia-se da ação naturalizada e 

da repetição instintiva e mecânica do trabalho animal. 

Essa apresentação de Marx sobre a intencionalidade como diferença entre o 

trabalho humano e animal, ainda hoje, se coloca como fundamental na análise crítica de 
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muitos autores sobre a organização do trabalho e a eliminação das capacidades cognitivas 

nesse contexto. Trata-se da crítica aos modos de produção taylorista e fordista, por exemplo, 

das quais ainda nos tempos correntes algumas empresas ou serviços exigem do trabalhador a 

mera repetição dos movimentos, já automatizados e sem nenhum grau de intencionalidade, 

caracterizado forçosamente e a um custo alto para o trabalhador, o trabalho executado pelo 

homem em trabalho animal, conforme conceito marxista. 

Além da evidência ao trabalho humano, a definição de Antunes (1995) ainda trata 

sobre duas questões: a interação como fator constituinte do trabalho, indicando que o trabalho 

humano não é um objeto natural e não processual, não é um objeto dado, pronto e imutável, já 

que o homem é per si um ser de relação, construído historicamente a partir de suas relações; e 

o trabalho enquanto uma ação essencial, como uma forma básica de interação e de co-

construção, de relação desse homem com outros homens, com a sociedade, com a natureza. 

A partir dessas premissas, “o homem enquanto um ser social” e “o trabalho como 

ação essencial para a socialização humana”, Antunes (1995), assim como Marx (1983), 

defende a centralidade do trabalho na vida do homem ao tomá-lo como indispensável à 

sobrevivência, já que entende que o trabalho em termos gerais é uma das possibilidades mais 

importantes da construção do ser humano, ou que é a partir do trabalho que o homem 

modifica o meio em que vive e, numa relação dialética, ao mesmo tempo é por ele 

modificado. 

A definição de trabalho pode confundir-se com o “significado do trabalho”. 

Qualquer definição que se faça, estará levando em consideração, necessariamente, um ou mais 

significados. Não é possível uma definição de trabalho sem tangenciar um ou alguns de seus 

aspectos, conforme pode ser mais facilmente compreendido a seguir. 

A origem da palavra trabalho é latina: tripalium. Refere-se a um instrumento 

utilizado por agricultores com o fim de bater, rasgar e esfiapar trigo e linho. Tal instrumento 
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era feito de três paus aguçados e alguns deles ainda tinham três pontas de ferro (Ribeiro & 

Leda, 2004).  

Esse termo, além de definir uma ferramenta de trabalho, apresenta uma conotação 

de tortura relacionada ao trabalho, assim como trabicula, outra palavra latina. Isso quer dizer 

que a definição de trabalho, em sua etimologia, utilizou-se de sensações de desprazer para sua 

formação. Como reforço à definição de trabalho associado à tortura, fardo, sacrifício, tarefa 

penosa (e humilhante), na Antiguidade, eram comuns as práticas da escravidão ou ocupação 

servil (Borges & Yamamoto, 2004).   

O trabalho e/ou escravidão estava associado à tortura e ao sacrifício e, por isso, 

deveria ser executado por pessoas menos qualificadas, já que se tratava de atividades 

mecânicas e repetitivas opostas à realização pessoal e prazer (significado negativo, delimitado 

pela esfera prazer/desprazer), ainda que necessárias à sobrevivência. Os pensadores, os 

políticos, o clero e a nobreza eram responsáveis por desenvolver atividades (e não trabalhos) 

consideradas de suma importância para o desenvolvimento da sociedade e da humanidade 

como um todo, e para tanto não poderiam se ocupar com o trabalho (outro significado 

negativo, delimitado pela esfera braçal/intelectual) (Carmo, 1992). 

Com o advento do Renascimento e com a eclosão da Ética Protestante a definição 

de trabalho levou em consideração outro significado. Apesar de ainda possuir a conotação de 

sacrifício e esforço, no século XVI, trabalho passou a ser adicionalmente considerado como 

algo prazeroso, admirável, sagrado, que estimula o próprio desenvolvimento, que impulsiona 

à liberdade, que produz riqueza/lucro. Enfim, passou a ser visto como um dom dado por Deus 

a todos igualmente para o alcance da riqueza pessoal (Carmo, 1992). Além do sentido 

prazeroso, neste caso, o trabalho foi definido a partir do significado econômico, de 

recompensa financeira e, muito menos, em termos “braçal/intelectual”. 



20 

 

 

 

Definir “trabalho” exige uma delimitação prévia do contexto social, econômico, 

histórico e cultural em questão. Apesar da imensa diversidade de definições de trabalho 

existentes, onde cada indivíduo se apropria de forma particular de um conceito de trabalho, há 

aspectos que são compartilhados, podendo ser mais facilmente apreendidos ao analisar o 

respectivo contexto. Agulló-Tomás (1997) afirma ser impossível a compreensão de trabalho 

se não se levar em conta o contexto social. 

Apresentando uma definição próxima a de Antunes, Zanelli (2010, p.24) diz que 

trabalho é “todo esforço humano que intervém em seu ambiente com certa finalidade de 

transformação”. Apesar de facilmente compreensível, trata-se de uma definição ampla, 

caracterizada como complexa à medida que é analisada a partir de diferentes perspectivas de 

significados e sentidos, estabelecendo relações tão próximas com outros conceitos como 

“emprego”, “ocupação”, “labor”, “ação”, misturando-se muitas vezes. 

Ramos (1981), estudioso das Ciências da Administração, tenta entender o trabalho 

a partir da sua diferenciação em relação à ocupação. Para ele, “trabalho” tem um sentido 

ligado à produção, assumindo um caráter instrumental, cujo fim é o dinheiro para atender 

necessidades objetivas, enquanto que “ocupação” resulta na atualização pessoal ou 

autoexpressão, assumindo um fim em si mesma. Este mesmo autor ainda critica a centralidade 

do trabalho na vida dos indivíduos, defendendo muito mais a ocupação do que o trabalho 

propriamente dito. 

Arendt (1996) também lida com o “trabalho” enquanto emprego sob o regime 

capitalista (demandas de produtividade), entendendo-o como um valor de troca sustentado 

pelas organizações trabalhistas. Estas são criticadas por fazerem um “acordo” entre si e se 

protegerem em detrimento dos direitos dos trabalhadores (caráter corporativista), objetivando 

unanimidade da mais-valia, lucro ou capital, cuja consequência é a própria desumanização do 

trabalhador. Para uma definição mais delimitada, essa autora explicita diferenças entre labor, 
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trabalho e ação. Labor, segundo ela, compreende as atividades do dia a dia relacionadas às 

necessidades de sobrevivência. Enquanto trabalho se refere à transformação de um objeto em 

outro com uma maior durabilidade, medido pelo valor de uso. E ação traduz a força que move 

o mundo, que produz a condição humana, que concretiza não só um produto, mas também a 

política e a cidadania. 

Jahoda (1987) contribuiu com a diferenciação entre trabalho e emprego e 

significa-os enquanto aspectos econômicos e de formalidade. Para ela, a presença da 

remuneração e do contrato define o emprego, enquanto que a ausência deles define o trabalho.  

A Figura 1 apresenta uma definição de “trabalho” levando em consideração o 

significado econômico. É por esse “trabalho”, enquanto objeto de estudo, que os psicólogos 

organizacionais e do trabalho são chamados a intervir e a lidar diariamente em suas práticas: 

trabalho remunerado, em especial na forma de emprego.   Segundo Brief e Nord (1990) essa 

escolha não restringe “trabalho” à dimensão econômica, mas a coloca como condição básica 

necessária para o estudo, para a análise da relação do indivíduo com seu trabalho. 

 

 

 

Atividades 

Econômicas Não-econômicas 

 

Formais 

Ex. emprego 

Informais 

Ex. trabalho 

Formais 

Ex. Estágio 

profissionalizante 

Informais 

Ex. organização pessoal 

 
Figura 1: Identificação de aspectos do trabalho 
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Ao delimitar o aspecto econômico como ponto essencial para a identificação do 

objeto “trabalho”, Jahoda (1987) o subdividiu em atividade econômica formal e atividade 

econômica informal. A primeira é traduzida pelo emprego, onde há um contrato com validade 

jurídica que formaliza o acordo de trabalho remunerado. A atividade econômica informal se 

refere a qualquer tipo de trabalho também remunerado, que foi acordado entre as partes sem 

formalização escrita, sem contrato. 

O aspecto não econômico do trabalho reúne todas as atividades sem remuneração, 

como a prática de esportes, a execução de atividades corriqueiras de organização pessoal ou 

uma prestação de serviços sem fins lucrativos. Também este aspecto é passível de acordo 

contratual a depender das partes e do objetivo almejado. 

O trabalho na dimensão econômica/não econômica ainda pode ser definido 

enquanto sua função. Se for uma atividade que tem um fim em si mesma, que é motivada pela 

realização pessoal ou pela autoexpressão, é caracterizada como expressiva. Mas se a 

realização dessa atividade for motivada pelo alcance de objetivos externos, essa atividade 

servirá como um meio, um instrumento, dela não extraindo nenhuma realização pessoal 

(Zanelli, Silva e Soares, 2010). 

O esforço mental/corporal é outro aspecto do trabalho também identificado. 

Segundo Jahoda (1987), esse aspecto trata-se de uma atividade de caráter não econômico e, 

ainda que implicitamente, com uma variável de expressividade, cuja satisfação é “diferente da 

satisfação que se deriva diretamente do trabalho” (Lima, 2003, p.20). Entretanto, torna-se 

viável e coerente analisar o esforço mental/corporal na esfera econômica do trabalho, visto 

que não há trabalho sem a existência de, ao menos, uma dessas naturezas do trabalho 

identificadas desde sua concepção (na Antiguidade).  

O conceito de ocupação proposto por Ramos (1981), por exemplo, apresenta-se 

como função expressiva, evidenciando a satisfação na realização da atividade. Como função 
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instrumental, tem-se o “esforço” de trabalhar em atividade de risco, em larga jornada de 

trabalho com o objetivo de receber o salário no final do mês para comprar uma televisão, um 

livro ou algo que realmente seja fonte de prazer. 

Durante toda a sua história, o trabalho como definição foi sofrendo mudanças, ora 

dentro de um mesmo espectro de significado, ora com sobreposições de vários significados. 

Não só sofrendo como também provocando importantes mudanças na identidade do indivíduo 

em termos intrapessoais, na identidade do trabalhador e, em âmbito macro, nas formas de 

organização da sociedade, num efeito dialógico de causa e consequência.  

Um bom exemplo disso é visto quando uma pessoa que, durante cinco anos, fez 

um curso de psicologia, provavelmente apresenta como muitos de seus valores pessoais os 

valores da profissão. A identidade dessa pessoa, inevitavelmente, sofre mudanças durante 

todo o tempo do curso provocadas pelas inúmeras experiências que teve oportunidade de 

vivenciar: apresentação e aprendizagem de diversos conhecimentos, incontáveis trabalhos 

acadêmicos construídos em grupo que incentivavam a socialização, diferentes modelos 

pedagógicos adotados pelos professores, habilidade com informática e acesso a bibliotecas. 

Tudo isso, ainda que tenha como objetivo principal “formar” a identidade profissional, afeta 

direta e processualmente a identidade desse psicólogo. Além dessas experiências, há ainda a 

pressão social feita principalmente pelos familiares e amigos, quando sempre fazem questão 

de lembrar “como você vai ser psicólogo desse jeito?”.  

O conceito de trabalho e os significados a ele atribuídos não ficam estáticos diante 

de todo esse cenário de mudanças intra e interpessoais; pelo contrário, eles sofrem 

modificações com todas as experiências vividas (Borges, 1998). Mas o conceito de trabalho e 

seus significados também provocam mudanças na identidade da pessoa em questão. Pode ser 

que ela atribuía a um trabalho anterior, como bancário, por exemplo, os significados de 

desprazer, obrigação, ausência de realização pessoal, e, talvez, exatamente esses significados 
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a tenham levado a querer ser um profissional da psicologia, através da qual acredita realizar-

se e trabalhar por prazer. 

Além de afetar e ser afetado pelos processos de mudança existentes nos níveis 

pessoal e profissional, o trabalho também estabelece essa relação dialética com as formas de 

organização de uma sociedade. O trabalho pode gerar a necessidade de criar uma lei expressa, 

por exemplo, pela construção e publicação do Código de Ética do Psicólogo e, ao mesmo 

tempo, pode sofrer a interferência da própria lei, que por sua vez modifica a própria 

organização do trabalho de todos os psicólogos em âmbito nacional e a organização da 

própria sociedade que é responsável pela denúncia de algum profissional que demonstre estar 

à margem do exercício legal da profissão. 

Através da perspectiva social é possível perceber a importância que o trabalho 

ganhou na vida do ser humano, constituindo-se em uma instituição reguladora de valores, 

costumes, ritmos biológicos, interações sociais de toda a sociedade. O trabalho tornou-se tão 

central que se constituiu em “um núcleo definidor de sentido da existência humana” (Zanelli, 

Silva e Soares, 2010, p. 23) a ponto de as pessoas se sentirem sem utilidade, desorientarem e 

desestruturarem emocionalmente, desenvolvendo uma série de transtornos mentais ou até 

mesmo cometer suicídio em casos de desemprego e/ou de aposentadoria. Percebe-se, assim, 

que o trabalho não só atende às necessidades básicas de sobrevivência diária como também às 

necessidades psicológicas de desenvolvimento, autoconceito e autoestima (Zanelli, Silva e 

Soares, 2010). 
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CAPÍTULO II 

SIGNIFICADO DO TRABALHO 
 

 

2.1. Significado e/ou sentido do trabalho 

 

Na tentativa de explorar melhor esta área de trabalho, seus conceitos e variáveis, 

além de estudos empíricos brasileiros, Tolfo e Piccini (2007, p.38) aproveitam o conceito de 

Codo (1997) para definir significado: “... um signo que fica (signo-ficare)”, ou seja, algo que 

fica, interfere direta e indiretamente na relação sujeito-objeto (ou sujeito-trabalho), 

transcendendo-a, gerando prazer (no trabalho). Se na relação sujeito-trabalho há o 

rompimento dos circuitos de significado, ou se este é negativo, haverá certamente o 

comprometimento da saúde física e/ou mental. As autoras supracitadas definem 

etimologicamente sentido como sinônimo de significado, remetendo a origem das duas 

palavras a processos psicológicos básicos como percepção e sentimento, principalmente. É 

baseado nesse pressuposto que a palavra significado será utilizada nesta pesquisa. 

O significado do trabalho é um constructo que ainda necessita de muitos estudos. 

Trata-se de um conceito sem delineamento claro e que, por isso mesmo, mistura-se a outros 

constructos, provocando divergência entre estudiosos do assunto. Uma das grandes polêmicas 

que envolve tal constructo é a divisão dos autores quanto a considerá-lo sinônimo de sentido 

do trabalho: sentido é igual ou difere de significado do trabalho?  

Para tentar responder a esta pergunta-lacuna, primeiramente se faz necessário 

apontar, ainda que adiante neste capítulo seja mais detalhadamente descrita, a existência de 

uma pesquisa-marco realizada em 1987 por um grupo chamado MOW (Meaning of Working 

International Research Team) sobre o significado do trabalho para quase quinze mil pessoas 
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em oito países. Foi considerada “marco” porque a) validou um instrumento estruturado de 

medida; b) por ter alcançado diversos países, ultrapassando os limites de um contexto sócio-

cultural específico e, c) por ter servido de modelo para outras pesquisas até os dias atuais. 

Alguns dos pesquisadores do grupo MOW também publicaram trabalhos 

independentes sobre significado do trabalho como England e Whiteley (1990), que 

escreveram um capítulo para uma coletânea de textos publicados por Brief e Nord, em 1990. 

Apesar de England e Whiteley (1990) terem utilizado dados da pesquisa-marco, eles 

apresentaram resultados (descritos nos parágrafos seguintes) de maneira inédita, abrindo 

espaço a interpretações e conclusões diferentes sobre o constructo significado do trabalho, 

provocando divergências de conceito e variáveis por parte dos pesquisadores da área.  

Por falta de apresentação clara sobre a diversidade de interpretação e seus motivos 

por parte de England e Whiteley (1990), apesar dos mesmos terem não somente participado 

do trabalho do grupo MOW (1987), como terem utilizado como base a pesquisa-marco sobre 

significado do trabalho para a construção do capítulo da coletânea de Brief e Nord (1990), 

entende-se que a divergência de interpretações não foi intencional para a definição de 

constructos diferentes, o que estimulou a autora desta pesquisa a utilizar sentido e significado 

como sinônimos, dando preferência ao segundo termo. 

Ainda assim, com o objetivo de entender mais amplamente a polêmica que 

envolve o delineamento do constructo, serão aqui explicitados trabalhos sobre o tema de 

estudiosos e pesquisadores da área que divergem entre si. 

Na pesquisa do MOW (1986), detalhada na parte final deste mesmo capítulo, um 

dos fatores pesquisados do significado do trabalho, “objetivos e resultados valorados”, não 

teve seu conteúdo adequadamente especificado e, em 1990, England e Whiteley, desprezaram 

o conteúdo “resultados valorados”, além de darem maior ênfase aos padrões de significado 

do trabalho e de classificá-los como positivo/negativo. Para Borges (1999), a decisão de 
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suprimir essa dimensão deu uma ênfase maior à perspectiva ideológica (ou valorativa) do 

trabalho em detrimento da perspectiva realista (realidade concreta do trabalho). 

Seguindo a pesquisa-marco e, em especial, os resultados apresentados por 

England e Whiteley (1990), Morin(2001) publicou um artigo de título “Os sentidos do 

trabalho”, tratando da realidade do Canadá, cujo objetivo era identificar e comentar as 

características atribuídas a um trabalho que tem sentido. Um trabalho desta natureza serviria 

ao propósito de orientar as decisões e intervenções dos gestores da organização, entendendo 

que o desempenho da organização depende tanto do executor quanto do gestor. A pesquisa 

publicada neste artigo foi realizada com 542 estudantes inscritos na École des Hautes Etudes 

Commerciales – HEC, em 1994, dos quais 269 eram mulheres e 173 eram homens, com idade 

média de 20,2 anos. Também participaram 75 administradores de médio e alto escalão de 

empresas de diversas áreas de atuação: 36 do Canadá e 39 da França. A idade média dos 

administradores do Canadá era de 40,8 anos e da França, 42,1 anos, e havia 12 mulheres na 

amostra de cada país. 

Na tentativa de superar uma das críticas feitas ao método quantitativista do grupo 

MOW, Morin (2001) utilizou como instrumentos um questionário e um roteiro de entrevista 

com nove perguntas sobre sentidos atribuídos ao trabalho. O questionário foi desenvolvido a 

partir do utilizado pelo grupo MOW (1987) com a seguinte composição: 6 perguntas sobre 

opiniões e valores sobre o trabalho; escala de interioridade/exterioridade e confiança quanto à 

opiniões sobre a vida em geral; 18 perguntas sobre informações pessoais; 6 sobre expectativas 

em relação ao trabalho e 10 perguntas sobre a descrição do trabalho atual. 

Como resultado, a pesquisa apresentou que, para que o trabalho tenha sentido, ele 

deve: 

1. Ser feito de maneira eficiente e levar a um resultado; 



28 

 

 

 

2. Ser satisfatório em si mesmo; 

3. Ser moralmente aceito; 

4. Ser fonte de experiência de relações interpessoais satisfatórias; 

5. Possibilitar autonomia e garantir segurança (condições de emprego); 

6.  Manter as pessoas ocupadas. 

 Além disso, os participantes apresentaram que “as características do trabalho que 

eles procuram são coerentes com os motivos que lhe estimulam a trabalhar” (Morin, 2001, p. 

14).  

Em parceria, Morin, Tonelli e Pliopas (2007) estudam o constructo com um 

enfoque ainda mais qualitativo do que Morin (2001), fundamentando-se não somente nesse 

trabalho como também no existencialismo de Viktor Frankl, na perspectiva sociológica de 

Antunes e na abordagem construcionista de Spink e Weick, para pesquisar “O trabalho e seus 

sentidos” no contexto brasileiro e identificar dados desta realidade específica que possam dar 

estrutura à construção de instrumentos.  

Foram entrevistados quinze alunos do curso de especialização em administração 

de uma instituição de ensino superior na cidade de São Paulo e os resultados, obtidos através 

de análise de conteúdo, foram classificados em três dimensões: individual, organizacional e 

social. Como resultado preliminar, o estudo apresentou que o trabalho é “essencial na vida das 

pessoas, já que ele garante a sobrevivência” (Morin, Tonelli & Pliopas, 2007, p.47). 

Borges (1999) construiu um instrumento fechado, o Inventário de Significado do 

Trabalho (IST), a partir de seus estudos exploratórios no contexto brasileiro, buscando 

delinear o significado do trabalho em suas diversas dimensões (ideia de 

multidimensionalidade proposta pelo MOW). O instrumento identificava duas facetas do 
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significado do trabalho (fatores valorativos e descritivos), a hierarquia dos atributos de cada 

uma delas e os padrões de significado do trabalho. 

 

2.2. Significado do trabalho e cognição social 

 

Antes de o constructo significado do trabalho ser propriamente apresentado e 

investigado faz-se necessário entendê-lo em suas partes componentes como o fazem Borges 

(1998) e Borges e Tamayo (2001). Atribuir significado, segundo os autores, trata-se de um 

processo subjetivo e social, no qual cada indivíduo imprime suas cognições e 

intencionalidades a um objeto ou conceito e é marcado, ao mesmo tempo, numa relação 

dialética, compartilhando, assim, aspectos associados às condições históricas do grupo social 

ao qual pertence. 

Quando alguém significa o seu trabalho como obrigação e desprazer, por 

exemplo, necessariamente sofre as interferências desse significado, expressas em 

comportamentos como de mau-humor e impaciência ao ir trabalhar, de pouca tolerância com 

colegas de trabalho e/ou irritação ao ver um colega satisfeito com suas atividades laborais. E, 

dialeticamente, todos esses comportamentos e experiências implicam na forma como esse 

indivíduo significa seu trabalho. Da mesma forma, esse indivíduo está partilhando esse 

significado de trabalho com o grupo ao qual pertence, podendo este reforçá-lo ou neutralizá-

lo, gerando e sofrendo, em um processo dinâmico, impactos no significado do trabalho das 

esferas individual e social, concomitantemente. 

O trabalho se trata de uma instituição que organiza e contribui com a estruturação: 

a) individual, quanto à personalidade e à identidade; b) grupal, quanto às normas, valores e 

crenças compartilhadas e que regem uma determinada categoria profissional; c) societal, 
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quando essas mesmas normas, valores e crenças são compartilhadas por mais de uma 

categoria profissional e/ou pela própria comunidade em geral, e organizam uma determinada 

sociedade em termos macro, como o foram e continuam sendo os modos de organização do 

trabalho intitulados taylorismo, fordismo e toyotismo. É diante desta perspectiva, que os 

autores Borges e Tamayo (2001) afirmam que “o trabalho é rico em sentido individual e 

social” (p. 13). 

Tendo em vista a amplitude ou as inúmeras variáveis que influenciam o 

significado individual, por categoria profissional e/ou social do trabalho, muitas também são 

as variáveis organizacionais com que o significado do trabalho exerce relação. Satisfação, 

motivação, socialização, comprometimento, valores organizacionais e saúde do trabalhador 

são algumas dessas variáveis. Algumas dessas correlações já foram estudadas, dentre outros, 

por Soares (1992), para o qual a satisfação pessoal e a motivação podem ser resultados do 

significado (em especial, da centralidade) atribuído ao trabalho, por Borges e Alves-Filho 

(2001), para os quais os resultados do trabalho de um indivíduo podem ser motivadores, se o 

mesmo valorizar seu trabalho ou podem reduzir a motivação, se avaliar tais resultados como 

negativos, por Bastos, Pinho e Costa (1995) e Morin (2001) consideram o comprometimento 

como uma resposta afetiva e comportamental relacionada ao significado do trabalho. 

Tais variáveis influenciam e são influenciadas pelo significado do trabalho, já que 

há uma dinâmica intensa na construção deste conceito. Por exemplo: pouco efeito positivo 

alcançará um treinamento de pessoas com foco no comprometimento, voltado para uma 

categoria profissional que significa o trabalho de forma negativa. Da mesma forma acontece 

com os programas de treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas com enfoque na 

satisfação, motivação, socialização, dentre outros.  

Estudiosos dessa subárea da psicologia organizacional e do trabalho a exemplo de 

Soares (1992), Borges e Alves-Filho (2001), Bastos, Pinho e Costa (1995) e Morin (2001) 
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sugerem o planejamento e a execução desses programas, levando-se em consideração não só 

as variáveis individuais, mas, em especial, as variáveis do contexto específico e da 

organização, o que no referido exemplo pode ser adaptado respectivamente como o 

significado do trabalho compartilhado por uma determinada categoria profissional e por toda 

a organização. 

Assim, significado do trabalho é um constructo que, apesar de variar de indivíduo 

para indivíduo, ou seja, cada indivíduo atribui um significado “seu” ao trabalho, apresenta-se 

ao mesmo tempo socialmente compartilhado, pois além de atribuir significado, esse indivíduo 

compartilha das condições sócio-históricas com o grupo societal, ao qual pertence, 

influenciando e sendo influenciado nessa significação do trabalho, que se constitui como 

dinâmica e, consequentemente eterna, sem fim. É nessa lógica que Borges (1998) compreende 

o significado do trabalho como uma cognição subjetiva, sócio-histórica e dinâmica. 

Ao estudar os pressupostos dos estudos existentes sobre significado do trabalho, 

Borges (1998) percebeu que, apesar das diferenças de concepção de mundo de cada 

pesquisador, havia pressupostos em comum com a Cognição Social: estudos eminentemente 

empíricos, visando à existência concreta do significado do trabalho entre os indivíduos; 

compartilhavam a visão de múltipla causalidade e dimensionalidade; apresenta uma estrutura 

sistêmica no que se refere aos conteúdos cognitivos, o significado do trabalho apresenta não 

só múltiplas dimensionalidades como hierarquia, nexos e articulações entre as dimensões; e, 

finalmente, pressupõem a mediação cognitiva do comportamento. 

Essa compreensão do significado do trabalho foi extraída dos estudos de Borges 

(1998), na época entrelaçando o tema à socialização organizacional, quando buscava 

fundamentar seus estudos na Cognição Social e no Existencialismo (materialismo dialético). 

Posteriormente, a compreensão social foi reforçada pelos estudos de Borges e Tamayo (2001), 
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e nos de Borges e Alves-Filho (2003) foi dada ênfase somente à Cognição Social, sob a qual 

também buscamos adotar na nossa pesquisa como perspectiva teórica. 

Borges (1998) adotou a perspectiva do ser-no-mundo ou materialismo dialético 

do existencialismo, fazendo questão de diferenciá-lo da fenomenologia enquanto perspectiva 

idealista. Para a autora, as ideias não têm primazia sobre a matéria (discordância do 

idealismo), pois, se isso acontecesse, o significado teria independência em relação ao contexto 

e a visão de mundo estaria compartimentalizada, sem unicidade. 

Assim, a visão de mundo que Borges (1998) levou em consideração foi a 

existencialista de Sartre e Ferreira (1961), para a qual o homem existe a priori, e se descobre, 

para depois poder se definir (matéria ou existência preexistindo à essência), supondo uma 

relação dialética entre o homem e a realidade, assim como entre a coisa em si e a 

compreensão que o indivíduo tem dela, ocasionando um processo de conhecimento sem fim. 

Esse processo e/ou a dialética homem-realidade é corroborado pela filosofia da 

intencionalidade humana de Giles (1989), a qual defende que o homem é responsável pela 

experiência subjetiva ou pelo significado que dá à sua existência.   

Quanto à influência da Cognição Social, sabe-se que esta é cada vez mais intensa 

e reconhecida nos trabalhos da psicologia organizacional e do trabalho devido a sua 

contribuição na busca constante de bases empíricas, disponibilizou-se a colocar à prova 

modelos e teorias em relação à adoção de uma perspectiva sistêmica (Borges & Alves-Filho, 

2003). 

Apesar dessas contribuições, a Cognição Social sofre muitas críticas, dentre as 

quais está a da desumanização da mente (ou tecnicismo), em decorrência da ênfase sobre o 

processamento da informação tal qual um computador, pela desimportância dada ao contexto 

sócio-histórico e pela consequente visão fragmentada das coisas (Borges & Alves-Filho, 

2003).  
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Essa visão fragmentada dos temas, especialmente na área de psicologia 

organizacional e do trabalho, assim como na psicologia social, Borges e Alves-Filho (2001) 

têm evidenciado esforços para sua superação apresentando instrumentos que medem mais de 

um constructo ao mesmo tempo (significado do trabalho e motivação). Entretanto a crítica 

ainda aponta a multiplicidade de instrumentos, bem como a ambiguidade e intersecção dos 

constructos. A este respeito, Borges e Alves-Filho (2003) argumentam que “o avanço na 

clareza dos constructos é interdependente ao aperfeiçoamento instrumental” (p. 124). 

 

2.3. Estado da arte do significado do trabalho 

 

É pelo caráter de multicausalidade, multidimensionalidade, pelo caráter dinâmico 

e inacabado do significado do trabalho que se fazem necessários muitos estudos acerca desse 

assunto. Estes são realizados há muito tempo por vários campos de conhecimento como a 

Filosofia, Sociologia, Economia, os quais delineiam o construto a partir de um enfoque social, 

onde não se vê o indivíduo, mas o trabalho produzido por ele influenciando nos costumes, 

culturas, revoluções, inflação/deflação, direitos e deveres (Lima, 2003). 

A Psicologia Social, a partir da década de 80, começa a dar maior atenção na 

sistematização dos estudos sobre o referido tema, vendo-o a partir das lentes da representação 

individual. O grande marco foi a publicação da pesquisa da equipe MOW - Meaning of 

Working International Research Team (1987), descrita detalhadamente mais adiante. 

Apesar de os principais estudos realizados a partir dessa década terem como 

objeto a representação ou a significação que o indivíduo dá ao trabalho, eles não deixam de 

considerar o fato desse processo ser dinâmico e multifacetado, ainda que não haja consenso 
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sobre as facetas. Portanto, desde então o significado do trabalho é pesquisado como Cognição 

Social. Borges (1997, 1998) e Brief e Nord (1990), compreendem o constructo: 

relacionando a conceitos subjetivos e individuais formulados a partir do conhecimento 

das definições correntes e os conteúdos e vivências do trabalhador, constituído por 

diversas facetas (multifacetado) através de um processo dinâmico em constante 

reformulação e constituído a partir das relações do indivíduo com o meio. (p.57) 

 

É considerando o significado do trabalho a partir da Cognição Social, enquanto 

multifacetado, socialmente construído e dinâmico, como têm feito os teóricos da Psicologia 

Social e do Trabalho desde a década de 80, que este estudo se desenvolve, ainda que tais 

facetas sejam diferentes a cada pesquisa abaixo apresentada.  

a) Morse e Weiss (1955) realizaram uma pesquisa com 401 trabalhadores, cuja 

faixa etária era de 20 a 25 anos, de diversas categorias profissionais nos 

Estados Unidos a partir de uma pergunta-chave: “Você continuaria 

trabalhando se ganhasse na loteria?”. Para os gestores, o significado do 

trabalho descoberto estava associado a um objetivo de vida, à realização e à 

expressão de si mesmo, enquanto que para profissionais com níveis salariais 

baixos associava-se à ocupação. 

b) Tausky e Piedmond (1967) corroboraram os dados da pesquisa anterior, 

quando os resultados de sua pesquisa apontaram o trabalho enquanto função 

instrumental, ou seja, o trabalho como um meio de alcançar outros fins para as 

camadas sociais mais baixas, e enquanto função expressiva (trabalho como um 

fim em si mesmo) para as camadas média e alta da sociedade (Goulart, 

2009b). 

c) Wiliams, Morea e Ives (1975) investigaram junto a estudantes e profissionais 

britânicos sobre a centralidade do trabalho em relação a outros sistemas 

sociais como família, religião e entretenimento. O resultado apontou que para 
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os gestores, a família é mais central que o trabalho em suas vidas, enquanto 

que para os estudantes é o inverso. Também revelou que para o significado do 

trabalho, a esfera econômica não é essencial no contexto europeu, pois ambos 

os grupos pesquisados afirmaram que os principais objetivos no trabalho são a 

autorrealização, o contato social e, por último, o salário (Goulart, 2009b). 

d) Cacioppe e Mock (1984), durante uma pesquisa comparativa entre 

trabalhadores de empresas públicas e privadas quanto ao significado do 

trabalho, observaram que o primeiro grupo de trabalhadores estava menos 

satisfeito com a vida profissional do que o segundo e, que isso se agravava à 

medida que crescia o nível hierárquico ocupacional. 

e) MOW (1987) publicou a pesquisa, que representou o grande divisor de águas 

na sistematização dos estudos sobre o significado do trabalho: realizada em 8 

países (Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Israel, Japão, Holanda, Estados Unidos 

e Iugoslávia) com 14.700 sujeitos de diversas idades, gênero e categorias 

profissionais. Seus objetivos foram:  

 

entender a diversidade e os padrões de significados que os indivíduos e a coletividade 

atribuem ao trabalho em sociedades industriais. Objetiva também compreender as suas 

consequências para os indivíduos, organizações e sociedades; estimar-lhe os 

respectivos significados em diferentes países e compará-los. Pretende-se, ainda, 

compreender as histórias dos sujeitos, bem como suas diferenças e semelhanças 

suscetíveis de generalização. (Goulart, 2009a, p. 49). 

 

  A realização da pesquisa, a partir da aplicação de um instrumento estruturado, 

possibilitou à equipe MOW a confirmação de que o trabalho ocupa uma categoria central na 

vida pessoal e social das pessoas, que por isso mesmo transcende à simples finalidade 

econômica, e que tem uma concepção multidimensional (multifacetado), pois foram 
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identificados como resultados quatro padrões de respostas ou facetas: trabalho como uma 

forma de obter dinheiro, delineando um padrão instrumental; trabalho como aspecto central da 

vida (padrão de centralidade do trabalho); direito de trabalhar e dever de trabalhar (padrão de 

normas sociais). Além disso, esta pesquisa considerou que as experiências de trabalho podem 

alterar os valores e experiências cognitivas sobre o próprio trabalho (MOW, 1987).  

De maneira geral, as grandes contribuições dessa pesquisa-marco se deram 

justamente pela dimensão internacional, pela evidência das multifacetas na composição do 

significado do trabalho, pela inclusão dos aspectos sócio-normativos, assim como pela 

construção e validação de um instrumento estruturado (Borges, 1999). 

Seguindo o modelo metodológico da pesquisa da equipe MOW, nos anos 90, 

algumas pesquisas com viés misto (quanti e qualitativo) sobre significado do trabalho foram 

desenvolvidas (ex. Blanch, 1990) e seus resultados, em geral, evidenciaram o trabalho a partir 

da perspectiva instrumental (como um meio de obtenção de dinheiro) e também como 

instrumento de estruturação da vida psíquica, sócio-política e cultural (Goulart, 2006). 

Ainda no início da década de 90, Brief e Nord (1990) sugeriram a ampliação dos 

tipos de valores propostos pelo grupo MOW, já que tiveram dificuldade de comprovar como 

uma faceta distinta os aspectos sócio-normativos, assim como a inclusão de atributos 

negativos nas pesquisas de significado do trabalho. 

As pesquisas sobre esse tema realizadas no Brasil na década de 90 apresentaram a 

mesma dificuldade, justamente por terem utilizado como referencial teórico e instrumental a 

pesquisa-marco do grupo MOW, conforme descrição abaixo: 

 Soares (1992) traduziu e validou para o contexto brasileiro uma versão 

reduzida do questionário proposto pelo MOW. Pesquisou o significado do 

trabalho junto a 915 trabalhadores de sete organizações privadas e públicas 
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de administração direta e indireta de Brasília/DF, comparando-o entre as 

categorias ocupacionais trabalhadores administrativos, gerentes, 

assessores, trabalhadores semiespecializados, atendentes e técnicos de 

nível mediano. Como resultados, o estudo constatou mudanças no modelo 

de centralidade proposto pelo MOW: centralidade da família e da religião. 

Entretanto esse estudo de Soares (1992) foi criticado por não ter 

selecionado como amostra, trabalhadores do mercado informal e de baixa 

escolaridade; 

 Bastos, Pinho e Costa (1995), seguindo a perspectiva descritiva dos 

aspectos psicossociais do trabalhador brasileiro e objetivando comparar 

seus resultados com os da pesquisa de Soares (1992) e do MOW (1987), 

pesquisaram o significado do trabalho junto a 1.013 trabalhadores da 

cidade de Salvador/BA de vinte organizações (privadas e públicas de 

administração direta e indireta). Quanto à centralidade do trabalho, os 

trabalhadores baianos, assim como os brasilienses e os trabalhadores da 

Alemanha, Holanda e Bélgica, priorizam a família seguida do trabalho. 

Quanto aos produtos valorizados do trabalho, tanto a amostra da Bahia 

como de Brasília demonstraram equilíbrio entre os aspectos expressivos e 

instrumentais do trabalho, diferentemente da pesquisa MOW, que 

enfatizava o aspecto financeiro. E, finalmente, quanto às normas 

societárias relativas ao trabalho, a maior adesão ao direito e menor ênfase 

no dever de trabalhar aproxima os baianos dos trabalhadores da Holanda e 

Bélgica (e se opõe aos EUA).  

 Borges (1996) identificou que o significado do trabalho no contexto 

brasileiro diferia do significado no contexto dos países desenvolvidos no 
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que tange à sobrevivência ou caráter econômico do constructo. Essa 

conclusão foi possível a partir de um estudo considerado exploratório pela 

própria autora, cuja técnica de coleta utilizada foi a entrevista. Perguntava-

se sobre o significado do trabalho a operários da construção civil, 

comerciários e costureiras de pequenas fábricas de confecção sem a 

apresentação de nenhum atributo sobre o tema, justamente porque o 

principal interesse era levantar atributos diferentes daqueles apresentados 

pela literatura existente, já que também se tratava de uma população e 

contexto diferentes. 

Este último estudo foi considerado importante, pois além da exploração dos 

atributos do trabalho específicos da classe ocupacional, do contexto brasileiro e do baixo ou 

nenhum grau de instrução, ele possibilitou uma maior aproximação do pesquisador com o 

universo daqueles trabalhadores e, consequentemente, uma apropriação da linguagem 

utilizada por eles, tão crucial para o estabelecimento do rapport e das instruções no momento 

da coleta de dados, vantagens típicas de instrumentos qualitativos (Borges, 1996). 

A utilização da entrevista permitiu a aplicação de técnicas estatísticas simples para 

tratamento dos dados. Por meio da análise de conteúdo empreendida sobre o material textual 

foi possível levantar os atributos mais frequentes: sobrevivência, exploração e realização, os 

quais foram considerados como núcleo da representação social do trabalho. Assim como foi 

possível a análise da distribuição das frequências, cruzando-as duas a duas e estimando o Qui-

Quadrado, o que facilitou uma maior compreensão das peculiaridades de cada categoria 

ocupacional: exploração para trabalhadores da construção civil relacionou-se à dureza, 

enquanto que para as costureiras, relacionou-se à negação de direitos (Borges & Pinheiro, 

2002). 
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Como limitação esse estudou apresentou pouca possibilidade de análise das 

relações mais complexas entre as variáveis, tendo em vista o instrumento pouco estruturado 

de coleta dos dados (Borges & Pinheiro, 2002). 

Borges (1997), a partir de então, iniciou seus estudos mais sistemáticos sobre o 

significado do trabalho com trabalhadores brasileiros, mostrando grande preocupação com a 

não adaptação ou tradução de instrumentos correntemente utilizados em estudos na área, o 

que a levou à construção de um instrumento que considerasse a influência do contexto.  

Partindo dos 29 atributos levantados no estudo com os trabalhadores da 

construção civil e comércio, Borges (1997, 1998) propôs a distinção dos mesmos em atributos 

valorativos (os significados que estivessem relacionados a “como deve ser o trabalho”) e 

descritivos (“como é o trabalho”), enquanto facetas diversas do trabalho, assim como 

construiu e validou um instrumento estruturado sobre o significado do trabalho no contexto 

brasileiro a ser utilizado com trabalhadores de baixa ou nenhuma escolaridade, o  Inventário 

de Significado do Trabalho – IST. 

O IST, o instrumento foi composto por 58 itens acompanhados por escala Likert 

de 5 pontos, em versão a ser utilizada com amostras cujo grau de escolaridade não 

ultrapassasse o ensino fundamental menor (antiga quarta série primária). Nesta versão eram 

utilizados exclusivamente recursos não verbais, como 5 cartões na cor verde para respostas 

sobre atributos valorativos do trabalho (“como deveria ser o trabalho”) e 5 na cor azul para os 

atributos descritivos (“como é o trabalho”), em tonalidade gradativa representando os 5 

pontos da escala Likert (Borges, 1999; Borges & Pinheiro, 2002). 

 Os resultados da validação do IST apresentaram uma estrutura fatorial específica, 

conforme tabela a seguir (Borges, 1999): 
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Tabela 1:  Fatores dos Atributos Valorativos e Descritivos do Significado do Trabalho (1ª versão) 

FV1 – Independência financeira e prazer FD1 – Expressão e independência financeira 

FV2 – Justiça no trabalho FD2 – Execução e Função Social 

FV3 – Esforço físico e aprendizagem 

FV4 – Dignidade social 

 

Porém, além de surgirem duas estruturas fatoriais distintas, fato que confirmou a 

necessidade de distinção dos atributos valorativos e descritivos do trabalho, as escalas não 

apresentaram a mesma consistência, ainda que o levantamento dos atributos e a validação do 

instrumento tivessem sido realizados com trabalhadores da mesma categoria ocupacional e na 

mesma cidade (Brasília). Como não se sabia se essa diferença de consistência entre as escalas 

era uma característica empírica ou problemas do instrumento, a mesma autora empenhou-se 

no aperfeiçoamento do IST (Borges, 1999). 

Borges (1999) modificou o instrumento: depois da retirada de alguns itens e 

inclusão de outros, o IST finalizou com a composição de 68 itens. Na coleta dos dados, a 

versão dos cartões se manteve para o mesmo perfil populacional, porém foi criada outra 

versão a ser aplicada a trabalhadores com grau de instrução a partir do ensino fundamental 

menor completo (a partir da 5ª série), na qual a possibilidade de resposta, ao invés de utilizar 

cartões coloridos (verde para atributos valorativos e azuis para descritivos) e tonalidades 

diferentes para gradação de respostas, usava formas geométricas.  Pedia-se que desenhassem 

círculos com cinco tamanhos crescentes em substituição aos cartões verdes e suas tonalidades, 

e retângulos também com cinco tamanhos em substituição aos cartões azuis e suas 

tonalidades, mesclando recursos verbais e não verbais. 

A amostra foi composta por 622 trabalhadores do Distrito Federal: 447 

comerciários do setor alimentício e 175 trabalhadores da construção habitacional, 

apresentando escolaridade a partir do ensino fundamental maior (Borges, 1999). 
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Além do IST, Borges (1999) aplicou um roteiro de entrevista com o objetivo de 

identificar e hierarquizar em grau de importância as diferentes facetas da vida (centralidade do 

trabalho) conforme influência da pesquisa MOW, e sobre a compreensão das questões do IST. 

Para responder às questões sobre centralidade do trabalho, aos participantes até a 4ª série eram 

apresentados desenhos que representassem cada esfera de vida. Duas estruturas fatoriais 

diferentes para cada atributo foram obtidas como resultado dessa pesquisa de validação do 

instrumento:  

Tabela 2: Atualização dos Fatores dos Atributos Valorativos e Descritivos do Significado do Trabalho 

Fatores dos atributos valorativos Fatores dos atributos descritivos 

FV1 – Exigências sociais (α=0,87) 
 

Itens que dizem respeito à semelhança e repetição das tarefas e à 

contribuição ao progresso social do trabalho associado ao uso das 

capacidades intelectuais, reconhecimento das relações de 

autoridade e de ocupação. Em outras palavras, pode dizer-se que o 

fator traduz a atribuição de que o trabalho deve significar 

responsabilidade social (demandas sociais). 

FD1 – Êxito e realização pessoal (α=0,82) 

 

Descreve o trabalho a partir de duas ideias principais, 

crescimento pessoal e desafio mental (intelectual), seguidas 

da noção de responsabilidade e respeito vivenciado no 

relacionamento hierárquico, além do prazer direto com o 

conteúdo da tarefa. 

 

FV2 – Justiça no trabalho (α=0,90) 
 

Definição do trabalho como devendo proporcionar proteção ao 

indivíduo, através da oferta de assistência na forma de segurança 

física, higiene e conforto no ambiente de trabalho, da garantia dos 

seus direitos, igualdade de esforços e proporcionalidade entre seu 

esforço e recompensas, do acolhimento interpessoal tanto pelos 

colegas como pelas chefias e respeito como pessoa (que opina). 

FD2 – Justiça no trabalho (α=0,87) 

 

Representa o respeito que o trabalhador vivencia no ambiente 

organizacional, na forma de cumprimento das obrigações por 

parte da organização para com ele, nos cuidados com a 

higiene, na assistência merecida, na segurança física, no 

relacionamento interpessoal hierárquico, nos instrumentos de 

trabalho disponíveis, no aproveitamento de suas opiniões, no 

conforto, na proporção do seu esforço e as recompensas, no 

reconhecimento deste esforço e na igualdade de exigências. 

FV3 – Esforço corporal e desumanização (α=0,81) 
 

Reúne itens que definem que o trabalho deve representar esforço 

corporal (físico), na forma de uma carga (ser pesado) e um ritmo 

acentuado (concluir com pressa) e ao mesmo tempo desumanização 

(torna máquina ou animal), discriminação e esgotamento. Em 

outras palavras, traz a noção de que o trabalho deveria ser mesmo 

um fardo (um peso), que levaria ao desgaste corporal. 

FD3 – Sobrevivência pessoal e familiar 

(α=0,83) 
 

Representa a função social do trabalho em relação à família e 

às garantias individuais de sobrevivência, recompensas e 

independência financeira e, no plano imediatamente seguinte, 

a função social mais ampla (progresso da sociedade) 

FV4 – Realização pessoal (α=0,79) 
 

Definição valorativa do trabalho como devendo proporcionar 

prazer ao indivíduo quanto ao significado dos resultados de 

trabalho, exigência de raciocínio (desafio), pelo direito a 

recompensas, autovalorização, interesse pela tarefa e crescimento 

pessoal. Também revela uma expectativa de prazer pelos ganhos 

alheios, além dos próprios. 

FD5 – Carga mental (α=0,77) 
 

Descreve o trabalho como representando esforço mental, 

subordinação hierárquica, repetição, execução e exigência de 

ritmo. 

FV5 – Sobrevivência pessoal e familiar (α=0,81) 
 

Atribuir ao trabalho o papel de garantir o sustento do indivíduo e 

de seus familiares. Este fator tem uma conotação fisiológica, além 

da econômica, moral. Também representa, em medida menor, o 

aspecto de relacionamento interpessoal. 
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Após a análise dos dados coletados para a validação do IST, foi possível perceber 

diferenças entre os atributos valorativos e descritivos em relação ao conteúdo, ou seja, foi 

evidenciado o fator “exigências sociais” nos atributos valorativos, enquanto que nos 

descritivos não se configurou um fator correspondente. Também foram evidenciadas relações 

dinâmicas entre os fatores: nos atributos valorativos houve uma contradição entre fins 

coletivistas e individuais, e nos descritivos, os fatores evidenciam individualismo (Borges, 

1999). 

O IST apresentou coeficientes satisfatórios, validando-se para a coleta de dados 

sobre o significado do trabalho na realidade brasileira. A distinção dos atributos valorativos e 

descritivos também foi legitimada como o grande diferencial em relação a outras pesquisas na 

mesma área, de que sua aplicação é possível e viável com pessoas de baixo ou nenhum grau 

de escolaridade, tornando-se um instrumento-referência para os pesquisadores do tema. 

Em 2001, ainda no Brasil, Borges e Tamayo, em decorrência das limitações da 

pesquisa da equipe MOW, considerada excessivamente descritiva, estática e eminentemente 

quantitativa, validam um modelo de pesquisa para significado do trabalho por meio da 

associação de técnicas qualitativas e quantitativas, acrescentando o contexto sociocultural e 

alterando as facetas do conceito de significado do trabalho (centralidade do trabalho, atributos 

valorativos e descritivos e a hierarquia dos atributos). 

A faceta da centralidade do trabalho, já evidenciada na pesquisa do grupo MOW, 

representa a importância que uma pessoa dá ao trabalho em determinado momento em relação 

a outras esferas da vida como lazer, comunidade, religião e família. Tal conceito, de acordo 

com Lima (2003), foi desenvolvido por uma pesquisa realizada no Japão e nos Estados 

Unidos da América por England e Misumi (1986), cujos resultados indicaram que o trabalho é 

uma esfera importante para os trabalhadores dos dois países pesquisados, porém, no caso dos 
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americanos, tal esfera perde para a esfera familiar (situação semelhante às pesquisas feitas 

com trabalhadores brasileiros) (Borges e Tamayo, 2001). 

A faceta dos atributos descritivos e valorativos diz respeito à forma como uma 

pessoa percebe o seu trabalho e como ela gostaria que ele fosse, respectivamente. Esta foi 

proposta por Borges (1997) a partir da pesquisa realizada em 1996 com 134 trabalhadores da 

construção civil, indústrias de confecções e costura e comércio, aos quais foram aplicadas 

entrevistas, analisadas a partir da análise de conteúdo. 

Tal característica foi sendo modificada à medida que estudos com outras amostras 

e inclusão de outros constructos eram realizados, a exemplo das investigações feitas por 

Borges e Alves-Filho (2001) e Borges e Alves-Filho (2003). 

A terceira faceta, a hierarquia dos atributos, se traduz na possibilidade de melhor 

entender as características ou o significado do trabalho a partir da classificação e priorização 

dos fatores de cada um dos atributos para cada indivíduo. A base da construção desta faceta 

foi proposta por Rokeach em 1973 e ampliada por autores como Tamayo (1997 apud Borges 

& Tamayo, 2001). 

Em 2006, Goulart fez a adaptação do Questionário sobre Significado do Trabalho 

– QST, de origem espanhola, de autoria de Blanch (2005), para o contexto brasileiro. Na 

verdade, o questionário foi aplicado em 2005 em quatro países: Espanha, Argentina e México, 

além do Brasil, em 680 pessoas de diversas ocupações, idade, sexo e escolaridade com o 

objetivo principal de analisar a experiência de trabalho no contexto de subemprego, com foco 

na dimensão psicossocial da instabilidade por ele gerada. 

 Em 2006, a autora traduziu e validou o QST para a língua portuguesa (Brasil). 

Trata-se de um instrumento misto (estruturado e não estruturado), respondido na forma 

tradicional com papel e lápis, que se divide em três partes: 1ª) perguntas objetivas em três 
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inventários (sobre Valores Pessoais, sobre Significado do Trabalho e sobre Atribuições da 

Situação Laboral); 2ª) perguntas abertas sobre o significado de trabalhar, o impacto percebido 

sobre a experiência de trabalhar e a visualização do próprio futuro de trabalho; e 3ª) dados 

sociodemográficos (Goulart, 2009a). 

Diante de todos esses estudos sobre significado do trabalho, percebe-se que dentre 

as categorias profissionais mais focadas pelos pesquisadores estão os gestores, trabalhadores 

manuais, estudantes, professores, bancários, trabalhadores da indústria, da construção civil, de 

supermercados, escritório e assistentes.  

Contudo, ainda que os autores tivessem grande atenção em relação às variáveis 

que interferem no significado do trabalho como sexo, idade, tempo de profissão, instituição 

pública ou privada e nível salarial, construção e validação de instrumentos, poucas foram as 

pesquisas que analisaram o significado do trabalho para categorias profissionais específicas. 

As pesquisas utilizaram como amostra, trabalhadores de diversas ocupações, cargos e 

profissões, além de estudantes, mas na análise dos dados raras foram as que levaram as 

categorias ocupacionais em consideração, conferindo um foco mais generalizado ao conceito 

de significado do trabalho.  

Outra lacuna em relação ao estudo do significado do trabalho constitui a utilização 

de vários tipos de instrumento e de mudanças constantes das facetas do significado do 

trabalho, resultando em pesquisas difíceis de serem comparadas, ainda que a categoria 

profissional fosse a mesma.  

Na tentativa de conferir um foco menos generalista ao estudo do significado do 

trabalho, como participante desta pesquisa foi escolhida especificamente a categoria de 

profissionais terceirizados da limpeza urbana de Aracaju (SE), a qual foi subdivida em dois 

cargos: agentes de limpeza (também chamados de garis), cujas atividades estão relacionadas 

especificamente à limpeza urbana como varrição, capinação, pintura de meio fio, roçagem, 
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limpeza de praças, praias, canais, feiras, mangues e cemitérios; e coletores, responsáveis 

basicamente pela coleta de lixo domiciliar. 

Trata-se de uma categoria profissional pouco estudada, apesar da sua 

incontestável relevância: para a segurança, já que uma calçada suja pode provocar a queda de 

alguém; para a saúde, pois o acúmulo de lixo propicia o desenvolvimento de animais nocivos 

ao ser humano como ratos, besouros, mosquitos (da dengue); para o bem-estar, gerando 

prazer ao passear pela cidade, a qual se encontra limpa e bonita, e orgulho em nela residir; 

para a organização e infraestrutura da cidade, tendo em vista que o lixo pode entupir bueiros, 

evitando o escoamento da água das chuvas; e por fim, para a qualidade de vida de todos. 

Assim, esse estudo torna-se relevante por colaborar com: 

a. Ciência: a partir da exploração e delimitação do significado do 

trabalho para essa categoria específica de profissionais (agentes de 

limpeza e coletores); como também pela solidificação de um 

instrumento brasileiro (IST) já validado. 

b. Trabalhadores da limpeza urbana: favorecendo dados reais deste 

perfil específico de pessoas para trabalhos de ressignificação 

(positiva) do trabalho, que visem melhoria da qualidade de vida 

(geral) e qualidade de vida no trabalho. 

c. Empresas de limpeza urbana: oferecendo informações científicas a 

respeito de tais trabalhadores, favorecendo, consequentemente, o 

desenvolvimento de estratégias, treinamentos e, até mesmo 

recrutamento e seleção mais saudáveis e eficazes a todos (incluindo o 

psicólogo organizacional) os componentes dessa realidade 

organizacional.  
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d. Comunidade: destacando a importância dessa categoria profissional 

na saúde, segurança, bem-estar, infraestrutura e qualidade de vida de 

todos, pois conforme Costa (2004), muitas vezes tais profissionais 

passam por homens invisíveis. 
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CAPÍTULO III 

SANEAMENTO BÁSICO  

 

 

 
O saneamento básico se refere a um dos direitos (de acesso) garantidos pelo 

Estado aos cidadãos, financiado pelos mesmos a partir do pagamento de impostos e taxas. 

Segundo o dicionário Aurélio (Ferreira, 2008), sanear significa tornar são, habitável; sanar, 

remediar, reparar. Assim, apesar de parecer uma questão de cunho social e infraestrutural, o 

saneamento também gera impactos imediatos na saúde ou sanitarismo e no meio ambiente, 

concomitantemente. 

Há uma lei brasileira conhecida como “Lei do Saneamento”, nº 11.445/07 de 05 

de janeiro de 2007. Esta lei definiu como saneamento básico o conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais de: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, dando destaque à saúde pública e à proteção do meio ambiente
1
.  

A referida lei utilizou os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS como seus 

princípios fundamentais, quais sejam: a universalização do acesso, garantindo a todos o 

acesso aos serviços de saneamento básico; a integralidade, propiciando acesso ao conjunto de 

todas as atividades de saneamento (água, esgoto, limpeza urbana, resíduos sólidos, drenagem 

e manejo das águas pluviais); e equidade, oferecendo acesso de acordo com a necessidade, 

potencializando a eficácia nas ações e resultados.  

Desde 2007, o Ministério das Cidades recebeu a coordenação da gestão do 

saneamento básico do Brasil. Entretanto, a Lei de Saneamento tem como um dos princípios a 

gestão associada, propiciando o envolvimento direto e indireto de diversos setores como 

                                                           
1
 Informações retiradas da própria lei disponibilizada em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/lei/l11445.htm no dia 20 de janeiro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm


48 

 

 

 

Ministério do Meio Ambiente, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da 

Integração Nacional, do Turismo, a Agência Nacional das Águas - ANA, a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF, a Fundação 

Nacional da Saúde – Funasa, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, conforme informações retiradas do site 

http://www.cidades.gov.br/. 

A responsabilidade pelo atendimento sobre saneamento básico às cidades ficou 

dividida entre os Ministérios da Saúde e das Cidades, a depender do número de habitantes. 

Nos municípios brasileiros com população inferior a 50 mil habitantes, o Ministério da Saúde 

outorgou o atendimento à Funasa. Já as cidades a partir de 50 mil habitantes passaram a ser 

atendidas pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, em nome do 

Ministério das Cidades. 

A Funasa detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no 

país. Uma de suas atribuições é oferecer apoio técnico e/ou financeiro às ações de 

saneamento, baseadas em indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais, 

voltadas aos municípios de pequeno porte, comunidades indígenas, quilombolas e especiais, 

com o fim de combater, controlar e reduzir, em especial, a mortalidade infantil e a incidência 

de doenças causadas pela falta ou inadequação de saneamento básico ou ambiental 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, melhorias 

sanitárias domiciliares e melhoria habitacional), conforme informações retiradas do site 

http://www.funasa.gov.br.  

A SNSA trabalha a partir dos eixos de planejamento, formulação e implementação 

de políticas nesse setor e de busca de novas fontes de financiamento para maiores 

investimentos também em prol da universalização do abastecimento de água potável, da 

adequação quanto à coleta, tratamento e disposição final do esgotamento sanitário, assim 

http://www.cidades.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
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como de resíduos sólidos urbanos, e do manejo de águas pluviais urbanas (controle de 

enchentes).
 
  

Ainda no ano de 2007, após o decreto da Lei do Saneamento, o governo Lula 

lançou um programa nacional de investimento financeiro em infraestrutura, o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC, disponibilizando para a área de saneamento quarenta 

bilhões de reais a serem utilizados até o ano de 2010, conforme consta em 

https://www.pac.gov.br/. Entretanto, o próprio Ministério das Cidades afirmou ser necessário 

o investimento de cento e oitenta milhões de reais em saneamento no Brasil. 

Em 2002, o governo federal criou o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, gerenciado pelo Ministério das Cidades através da SNSA, o qual se trata 

do maior e mais importante sistema de dados sobre o saneamento básico do país, devendo ser 

alimentado, voluntariamente, por todos os municípios brasileiros, com os objetivos de facilitar 

o planejamento e a execução de políticas públicas, a orientação da aplicação de recursos, a 

avaliação de desempenho dos serviços, o aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de 

eficiência e eficácia, a orientação de atividades regulatórias, de fiscalização e de controle 

social.  É dividido em dois, conforme o modelo de organização dos serviços de saneamento 

no Brasil (a- água e esgotos e b-resíduos sólidos), e trata-se de um sistema público, ao qual 

qualquer pessoa pode facilmente ter acesso e fazer transferência das informações, indicadores, 

gráficos e mapas publicados em formato Excel através do site
 
http://www.snis.gov.br/ . 

Em julho de 2010 foi publicado um trabalho realizado com a análise de 

informações oriundas do SNIS desde o ano de 2007 pelo Instituto Trata Brasil e Fundação 

Getúlio Vargas – FGV, cujo título é “Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento 

Brasileiro”. Este importante trabalho teve como foco os serviços de água e esgoto e alguns de 

seus resultados indicaram que: 

 57% da população brasileira ainda não tem acesso a esgoto coletado; 

https://www.pac.gov.br/
http://www.snis.gov.br/


50 

 

 

 

 19% não tem acesso ao serviço de abastecimento de água; 

 O custo que as empresas tiveram com a ausência de empregados por 

infecção gastrointestinal foi de R$547 milhões; 

 Em 2009, 462 mil pacientes foram internados por infecções 

gastrointestinais e 2.101 morreram ainda no hospital. Se houvesse acesso 

universal ao saneamento, as internações reduziriam em 25% e a 

mortalidade em 65% (1.277 vidas seriam salvas). 

 Um trabalhador sem acesso à rede de esgoto tem 6,5 vezes mais chances 

de se afastar do trabalho por inúmeros motivos; 

 Dando acesso à rede de esgoto a um trabalhador, seu nível de qualidade de 

vida melhora a tal ponto de ele ter sua produtividade aumentada em 13,3% 

e, proporcionalmente, sua renda também; 

 A universalização do acesso à rede de esgoto pode valorizar um imóvel em 

até 18%. 

Quanto aos serviços de resíduos sólidos no Brasil, em maio de 2011, o SNIS 

publicou o Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos utilizando dados do ano-base 

de 2009. Apesar de ser um documento de grande importância para a gestão dos recursos e 

serviços de saneamento, o fato de não haver uma obrigatoriedade legal dos municípios 

alimentarem o sistema (atividade voluntária) provoca uma fragilidade no diagnóstico, em 

especial no caso dos municípios menores. Entretanto, este trabalho conseguiu abordar 63% da 

população brasileira. Segue abaixo alguns resultados: 

 Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar: 93,4% da população 

participante da pesquisa; 

 Coleta de resíduos sólidos: 42,8t/ano; 
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 Natureza jurídica dos órgãos gestores da coleta de resíduos urbanos: 

97,5% é realizada pela administração direta, 1,5% é por autarquias, 0,4% 

por empresas públicas e, 0,5% por sociedade de economia mista com 

administração pública; 

 Massa de resíduos sólidos e públicos coletada per capita em relação à 

população urbana: 0,96 kg/hab./dia; 

 Coleta seletiva de resíduos sólidos: 34,9% da amostra realiza esse serviço; 

 Massa coletada de resíduos da coleta seletiva: 8,1 kg/hab./ano; 

 Forma de realização da coleta seletiva por executor: 45% por empresas 

contratadas, 29,7% por associações ou cooperativas de catadores com 

apoio da prefeitura e 25,3%  pela prefeitura); 

 Unidades de processamento e percentagem de lixo recebido: a) 276 aterros 

sanitários (28% do lixo), 359 aterros controlados (63% do lixo) e 371 

lixões (9% do lixo); 

 Existência de 26 pátios ou usinas de compostagem. 

 Contratação de 1,92 empregados a cada 1.000 habitantes; 

O Diagnóstico organiza e apresenta inúmeros dados referentes ao manejo de 

resíduos sólidos urbanos e os disponibiliza gratuitamente à população para eventual interesse 

na análise criteriosa dos mesmos. 

 

3.1. Resíduos sólidos 

 

Tudo o que é gerado pelos seres humanos ou pela própria natureza e que não é 

aproveitado é considerado resíduo.  Levando em consideração a densidade, os resíduos podem 

ser classificados como:  
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 Sólidos, os quais são comumente chamados de lixo. Esses podem ser 

divididos em: 

o Orgânicos (ou úmidos), os quais têm origem animal ou vegetal, 

como cascas e sementes de frutas, verduras, legumes, podas de 

árvores, restos de alimentos, carnes, ossos etc.; 

o Inorgânicos (ou secos): embalagens de plástico, vidro, metal, 

papel/papelão, remédios vencidos;  

 Líquidos, cujo grande exemplo é o chorume, líquido tóxico que contamina 

aos lençóis freáticos, comumente encontrado em lixões e aterros, 

proveniente da decomposição de parte dos resíduos sólidos (os resíduos 

orgânicos de natureza animal ou vegetal);  

 Gasosos como o dióxido de carbono, comumente chamado de gás 

carbônico e o metano, emitidos por reações químicas provocadas por 

bactérias ou indústrias, por exemplo. 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (2006), os resíduos sólidos podem 

ser classificados segundo sua origem como: domiciliar, comercial, industrial, serviços de 

saúde, portos, aeroportos, terminais ferroviários e terminais rodoviários, agrícola, construção 

civil, limpeza pública (logradouros, praias, feiras e eventos), abatedouros de aves, matadouro 

e estábulo. Eis porque, dentre os resíduos líquido, gasoso e sólido, o saneamento básico 

preocupa-se especialmente com estes últimos, pois são os mais produzidos pela população e 

necessitam ser descartados com a mais rapidez possível, pois sendo compostos normalmente 

por nutrientes e água, são fontes de procriação e desenvolvimento de organismos prejudiciais 

à saúde humana em caso de acondicionamento e eliminação inadequados, conforme Tabela 3 

abaixo: 
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Tabela 3: Enfermidades relacionadas com os resíduos sólidos, transmitidas por macrovetores e 

reservatórios 

Vetores Forma de transmissão Enfermidades 

Rato e Pulga Mordida, urina, fezes e picada Leptospirose 

Peste bubônica 

Tifo murino 

Mosca Asas, patas, corpo, fezes e saliva Febre tifóide 

Cólera 

Amebíase 

Disenteria 

Giardíase 

Ascaridíase 

Mosquito Picada Malária 

Febre amarela 

Dengue 

Leishmaniose 

Barata Asas, patas, corpo e fezes Febre tifóide 

Cólera 

Giardíase 

Gado e Porco Ingestão de carne contaminada Teníase 

Cisticercose 

Cão e Gato Urina e fezes Toxoplasmose 

Fonte: Manual de Saneamento – Funasa (2006), p. 229-230. 

 

Alguns resíduos já saem da fonte contaminados, sendo eles considerados 

perigosos ao ser humano, como as seringas, algodões, luvas infectadas por bactérias e vírus, 

aventais utilizados em salas de exames de Raios-X, resíduos de produtos radioativos em geral, 

os provenientes de outros países que chegam até o Brasil através dos serviços de portos, 

aeroportos, ferrovias e rodovias. Cada resíduo sólido deve ser tratado conforme o 

objetivo,fim, e/ou grau de periculosidade aos seres humanos.  

Por exemplo, de acordo com a Fundação Nacional de Saúde (2006), os resíduos 

infectantes dos serviços de saúde devem sofrer um processo especial de incineração conforme 

legislação, normas e procedimentos específicos antes de serem lançados nos aterros, na 

natureza, evitando qualquer risco de contaminação de pessoas. Porém, é um processo 

altamente poluente devido à produção e lançamento de gases de efeito estufa e dioxinas no 

meio ambiente. Os resíduos nucleares do serviço de saúde, sejam eles aventais e/ou papéis, 

por exemplo, que tiveram contato ou proximidade com radioatividade ou restos de 
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combustível nuclear, devem ser confinados permanentemente em escavações escondidas e 

muito profundas. 

Há ainda o processo de compostagem, o qual resulta do controle dos processos 

naturais, físicos, químicos e biológicos de decomposição dos resíduos sólidos com o fim de 

transformá-los em adubo orgânico, produto muito valorizado financeiro, social e 

ambientalmente, já que ao invés de contaminar o meio ambiente, pode ser revertido para a 

agricultura como um adubo de excelente qualidade, favorecendo alimentos mais saudáveis 

(Fundação Nacional de Saúde, 2006). 

De uma forma geral, os resíduos sólidos são considerados problemas sanitários e 

ambientais quando não recebem o tratamento adequado, assim como os outros serviços de 

saneamento básico.  Todos eles demandam do Estado investimentos, projetos e programas de 

prevenção e controle de doenças e de cuidado ao meio ambiente.  

Além da importância sanitária dos resíduos sólidos, há também a importância 

econômica, já que podem servir de matéria-prima para outros produtos a exemplo do processo 

de compostagem acima explicitado e da reciclagem em geral. Reciclar, segundo o dicionário 

Aurélio (Ferreira, 2006) significa reaproveitar materiais já utilizados como papel, vidro, 

metal, lixo na obtenção ou fabricação de novos produtos. Sendo assim, pode-se considerar a 

compostagem como um tipo de reciclagem. 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2006), o resíduo sólido de vidro, cujo 

tempo de decomposição é indeterminado, pode ser 100% reciclado de forma que uma 

tonelada desse material economiza 603 quilos de areia, 196 quilos de carbonato de sódio, 196 

quilos de calcário e 68 quilos de feldspato, além de energia. O plástico leva 450 anos para se 

decompor, porém sua reciclagem, além de gerar emprego e reduzir o volume do lixo (seu 

reaproveitamento difere dos 100% do vidro), economiza energia e petróleo e reduz o preço do 

produto acabado. Na reciclagem do papel, 100% pode ser reaproveitado.  



55 

 

 

 

Quanto aos metais ferrosos, cuja decomposição é de, em média, 100 anos, a 

reciclagem economiza energia quatro vezes na fabricação do aço com sucata do que com 

minérios virgens. O alumínio, que leva de 300 a 500 anos para se decompor tem como 

principal benefício da reciclagem a redução da poluição do ar. Finalmente, o material da 

construção civil também pode ser reciclado e utilizado, por exemplo, para reforçar sub-base e 

tratamento primário das ruas e estradas, como também para a fabricação de blocos e pré-

moldados. 

Em virtude de minimizar os danos que os resíduos provocam à saúde pública e ao 

meio ambiente, a intenção do poder público, cooperativas de reciclagem, sanitaristas e 

ambientalistas é fazer com que a população em geral aproveite ao máximo os resíduos de 

forma que seu volume a ser descartado seja o menor possível, investindo em políticas de 

conscientização quanto a reduzir, reutilizar ou reciclar. 

 

3.1.1.  História do Lixo 

Lidar com o lixo, com o resto, com o rejeitado, com o apodrecido e/ou inútil não é 

tarefa simples. Lidar com o lixo produzido pessoalmente já é difícil se por algumas horas, 

mais ainda por dias ou meses e com restos de outros. Lixo é sinônimo de sujeira, de doenças, 

de morte, de miséria. A preocupação com a limpeza urbana e coleta de lixo começou 

exatamente com o surgimento das cidades e foi intensificando-se à medida do crescimento do 

capitalismo e do consumismo.  

Segundo a Comlurb (http://comlurb.rio.rj.gov.br/emp_hist.htm,), os povos 

nômades da Antiguidade não se preocupavam com os serviços de saneamento básico como 

canalização de água, rede de esgoto e, muito menos com a coleta de resíduos sólidos. Roma, 

fundada em 753 a. C., até já tinha a rede de esgoto e outras coisas, mas o lixo era jogado nas 

ruas por não existir o serviço de limpeza. Em 1354, em Londres, já havia o serviço de coleta 

http://comlurb.rio.rj.gov.br/emp_hist.htm
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de lixo uma vez por semana (o lixo deveria ser deixado à frente da casa), mas as pessoas 

continuavam jogando seus lixos nos rios. Não somente em Londres, como em Paris eram 

feitas campanhas de limpeza urbana, até com plaquinhas de “não jogue o lixo aqui”, o que 

não gerava muita repercussão.  

Paris, entre 1506 e 1608, ficou conhecida como a cidade mais suja da Europa e 

estimulou o prefeito Poubelle a investir na área, disponibilizando 300 carros coletores de lixo 

e colocando latas de lixo (que levaram seu nome) espalhadas pela cidade. Ao contrário de 

Paris, Viena, desde o Império Austro-húngaro, recebeu o título de a cidade mais linda da 

Europa. 

Segundo Velloso (2008), durante a Idade Média, o lixo era basicamente 

proveniente das necessidades fisiológicas humanas, alimentação e vestuário. As pessoas 

responsáveis pelo serviço eram pessoas “carrascas” da cidade ou seus amigos e o trabalho 

normalmente era desenvolvido por pessoas “marginais” à sociedade: prisioneiros de guerras, 

condenados, escravos e mendigos. Neste grupo foram incluídas as profissionais do sexo com a 

justificativa de que utilizavam mais as ruas do que os outros. 

À medida que o capitalismo ia se estruturando, a produção ia sendo feita em série 

e o lixo também aumentava. Entretanto, a preocupação com o lixo não foi aumentando 

proporcionalmente, a ponto de atualmente no Brasil, a maior parte das cidades possuírem 

lixões a céu aberto, sem tratamento dos resíduos, seus líquidos e gases, o que coloca em risco 

lençóis freáticos, a camada de Ozônio e tantos sistemas ecológicos, a saúde e a vida de 

inúmeros seres, inclusive do homem. 

Após a explicitação sobre a história do lixo urbano, segue uma seção o serviço 

resultante dele: a limpeza urbana. 
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3.1.2. Limpeza urbana 

A Fundação Nacional de Saúde (2006) denomina a limpeza urbana como limpeza 

pública, já que, no Brasil, a responsabilidade pelas atividades nessa área é do serviço público, 

executadas pelas prefeituras municipais ou empresas privadas prestadoras de serviço, 

selecionadas por licitação. 

De acordo com a Funasa (2006), fazem parte da limpeza pública as atividades 

de/em:  

 Varrição - pode ser manual (representada pelos garis varrendo as ruas das 

cidades) e mecanizada (realizada por máquinas varredeiras, operadas pelo 

homem), e tem como meta a limpeza das ruas ou logradouros públicos, 

garantindo o bom funcionamento das bocas de lobo, as galerias pluviais e 

o não assoreamento dos rios; 

 Capinação ou capinagem - trata-se da remoção de mato e vegetação 

rasteira, como ervas daninhas, em locais públicos, por método de capina 

manual e roçagem manual ou mecânica (máquina chamada de roçadeira); 

 Pintura de meio-fio – pintura manual com substância à base de cal dos 

arremates das calçadas (chamados de meio-fio), proporcionando melhoria 

no aspecto estético dos logradouros públicos; 

 Feiras – varrição, remoção e/ou lavagem de locais nos quais as feiras são 

realizadas; 

 Eventos – limpeza de locais públicos, antes e depois da realização de 

eventos. 

 Praias – cuja execução poder ser realizada manualmente ou por máquinas; 
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 Cemitério – a limpeza deve se somar à varrição, capinação e pintura e os 

resíduos devem ser coletados junto com o da varrição dos logradouros 

públicos em geral; 

 Monumentos  

 Bueiros - a execução pode ser realizada manualmente por uma ou duas 

pessoas com a utilização de pás, picaretas e ganchos ou por máquinas 

especializadas, com o objetivo de garantir o escoamento das águas da 

chuva; 

 Córregos – limpeza ou capina executada com cautela junto ao nível da 

água. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO), conforme http://www.mte.gov.br/empregador/cbo/  , o profissional que 

trabalha nessa tarefa de conservação e limpeza urbanas no Brasil, normalmente é intitulado de 

gari (CBO – 5-52.50). Entretanto, algumas empresas modificam o nome, como é o caso desta 

pesquisa, que denomina “gari” de agente de limpeza, apesar de a função ser a mesma. 

Gari foi uma denominação que servia tanto para a limpeza urbana, quanto para a 

coleta de resíduos sólidos, quando em 1885, no Rio de Janeiro, os serviços de limpeza urbana 

foram entregues nas mãos da iniciativa privada. A empresa de Aleixo Gary, de naturalidade 

francesa, marcou a história de limpeza urbana, não somente no Rio de Janeiro como em todo 

o Brasil. Devido os profissionais do setor não gostarem do termo lixeiro, e por se 

identificarem com o patrão, a nomenclatura “gari” tornou-se uma categoria profissional. 

 

 

3.1.3. Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos  

http://www.mte.gov.br/empregador/cbo/procuracbo/conteudo/tabela3.asp?gg=5&sg=5&gb=2
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De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (2006), a coleta de resíduos deve 

ser feita com periodicidade, frequência e horários fixos, preestabelecidos com o objetivo de 

educar a população a contribuir com a saúde pública e o meio ambiente, evitando 

acondicionar o lixo em locais inadequados (na porta da casa, por exemplo) o máximo de 

tempo possível.  

A coleta é classificada de acordo com os tipos de resíduo existentes:  

 Coleta domiciliar (composta por resíduos sólidos domiciliares e de 

estabelecimentos comerciais);  

 Coleta de feiras livres, praias, calçadas e estabelecimentos públicos; 

 Coleta de resíduos de serviços de saúde; 

 Coleta especial (resíduos não recolhidos pela coleta regular); 

 Coleta seletiva (resíduos segregados na fonte); 

 Coleta dos estabelecimentos industriais. 

Existem vários tipos de equipamento de transporte e coleta, os quais devem ser 

selecionados de acordo com o tipo de lixo e com a necessidade. Por exemplo: há os 

containers com rodinhas utilizados normalmente para os resíduos da varrição; a carroça de 

tração animal, para a coleta em pequenas localidades; caçambas; caminhões com sistema de 

compactação dos resíduos coletados; carreta rebocada por trator, entre outros (Fundação 

Nacional de Saúde, 2006). 

Após a coleta e transporte, o lixo ou resíduos sólidos devem ter um local de 

destinação, podendo ser um lixão a céu aberto, um aterro controlado, um aterro sanitário ou 

uma cooperativa de reciclagem, a depender do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

estabelecido. 

É de conhecimento público o comércio internacional de lixo – exportação e 

importação. Sabe-se que quão mais rico um país, maior é o consumo e, por consequência a 
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produção de lixo. O desejável é que esse lixo seja reciclado com o fim de diminuir seu 

volume e efeitos poluentes dele decorrentes, e não mais extrair integralmente matérias-primas 

da natureza, a partir do seu aproveitamento como a própria matéria-prima de outros produtos. 

Por exemplo: plásticos como as garrafas pet, se reciclados, podem virar tecidos, vassouras e 

embalagens em geral. Mas como ainda são poucas as cidades brasileiras, especificamente, que 

fazem coleta seletiva, essa matéria-prima é importada de países, que desejam “livrar-se” do 

que não mais lhes têm utilidade e que só provocaria danos, conforme 

http://educacao.uol.com.br/atualidades/importacao-lixo.jhtm. 

De acordo com o mesmo site, o Brasil gastou, em um ano e meio, US$ 257,9 

milhões na importação de 223 mil toneladas de lixo "limpo" (papelão, plástico, vidro e 

alumínio) para abastecer suas indústrias. Esse é o comércio legal de lixo, há também o 

comércio ilegal ou criminoso do lixo, se tratando daquele em que países desenvolvidos 

descartam seu lixo tóxico em outros países, ação proibida pela Convenção da Basileia, 

firmada na Suíça em 1992 e, atualmente já assinado por mais de 50 países, a qual estabelece 

normas e regras para o comércio internacional do lixo. Esse lixo tóxico, normalmente, é 

enviado para países subdesenvolvidos como a China, países africanos e até mesmo o Brasil, 

devido ao seu custo, apesar de serem milionários ou bilionários, ainda assim é muito menor 

do que o investimento em uma infraestrutura industrial que trate o lixo, atendendo às leis 

ambientais.  

Desde os anos 1980 que ocorrem escândalos no Brasil com a chegada clandestina 

de lixo tóxico em seus portos. Um dos últimos aconteceu em julho de 2009, quando vários 

containers, vindos (e devolvidos) do Reino Unido com 1.500 toneladas de lixo, foram 

descobertos nos portos de Santos (SP) e do Rio Grande do Sul 

(http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,empresa-britanica-admite-ter-exportado-

lixo-ao-brasil,860293,0.htm). Sabe-se que isso acontece por falta de fiscalização constante, 

http://educacao.uol.com.br/atualidades/importacao-lixo.jhtm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,empresa-britanica-admite-ter-exportado-lixo-ao-brasil,860293,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,empresa-britanica-admite-ter-exportado-lixo-ao-brasil,860293,0.htm
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especialmente em relação às importações, dependendo a apreensão de lixo de denúncia 

anônima e desconfiança de fiscais da receita federal. 

Pela CBO, o título sugerido para os profissionais da coleta de resíduos sólidos é 

lixeiro. Entretanto a nomenclatura adotada neste trabalho foi coletor, a mesma adotada pela 

empresa, onde aconteceu a pesquisa. 

 

3.2. Limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos em Aracaju/Se 

 

As informações aqui apresentadas foram cedidas em entrevista aberta pelo atual 

gerente operacional da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), que trabalha 

neste segmento em Aracaju desde 1985. 

Até 1991(gestão municipal de Jackson Barreto), a Secretaria de Serviços Urbanos 

era responsável restritamente pelos serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos da 

cidade de Aracaju. A administração dos espaços públicos era da Secretaria de Abastecimento 

e a da limpeza, manutenção e administração das lavanderias, processos de gestão de 

quantidade de funcionários, de seleção de pessoas e de pagamento eram da Secretaria de 

Assistência Social. 

Em 1992, na gestão do prefeito Wellington Paixão, a Secretaria de Abastecimento 

foi extinta e a Secretaria de Assistência Social passou a responder por outras funções 

específicas da área social, sendo criada a EMSURB, a qual se tornou responsável pelas 

atividades da extinta Secretaria de Serviços Urbanos, assim como pelo antigo serviço das duas 

referidas Secretarias. Junto a essas mudanças, a EMSURB passou a ser de administração 

municipal direta, exclusividade esta que durou curto tempo, pois em pouco tempo 

(novamente), grande parte do serviço foi terceirizado, por meios legais da licitação.  
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O processo de licitação e terceirização aconteceu em 1994/1995 e iniciou-se com 

a Enterpa, que fazia o serviço de coleta; depois com a Sertane e, em seguida a Torre, que 

passou a administrar e prestar os serviços à EMSURB. Hoje, a Torre é a principal terceirizada 

responsável pela limpeza urbana de Aracaju, mas atuam também as BTS e BSB (responsáveis 

pelas áreas verdes de praças, parques, poda de árvores, dentro do serviço de limpeza urbana).  

Atualmente, aproximadamente 5% do quadro funcional está sob a administração direta e 95% 

do quadro é terceirizado (atividades de coleta, limpeza de feira, varrição manual, varrição 

mecanizada, limpeza de canal, limpeza de praia, pintura de guia, poda de árvore).  

A geografia plana da cidade facilita muito o serviço de limpeza urbana, 

especialmente o de coleta, pois poucos são os locais onde não é possível entrar um caminhão 

convencional devido à falta de pavimentação e infraestrutura. Nesses casos, embora cada vez 

em menor quantidade (recentemente essas áreas foram reduzidas de 15 para 6, devido ao 

trabalho de urbanização que está sendo realizado na cidade), utiliza-se a coleta movida à 

tração animal (carroça) ou veículo de menor porte, como as caçambas de seis metros. Esse 

trabalho de urbanização e pavimentação é de suma importância para a equidade do serviço de 

coleta de resíduos. E, ao mesmo tempo, significa mais trabalho, mais lixo a ser coletado, pelo 

aumento da cidade. 

A coleta de resíduos sólidos conta com 6 carroças e 3 caçambas de 6 metros 

cúbicos, além dos caminhões compactadores. Já a limpeza urbana conta com: uma máquina 

de varrição, a varredeira mecânica, utilizada nas principais avenidas da cidade e à noite, 

evitando congestionar o trânsito; e com a saneadora de praias, importante aquisição para o 

serviço, pois ela recolhe os detritos de pequeno porte como vidros, pita de cigarro, tampa de 

garrafa, canudo, os quais dificilmente o gadanhamento manual conseguiria retirar da areia. 

Tais máquinas aumentaram a produtividade e reduziram o número de acidentes de trabalho, 

sendo os trabalhadores alocados para áreas de menores riscos. 
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Aracaju ainda é uma cidade relativamente pequena. Apesar da intensidade cada 

vez maior do trânsito, ainda não foi necessária mudança radical na rotina da limpeza urbana. 

Nas partes norte e sul da cidade o serviço é totalmente diurno, diferentemente da parte central, 

onde a coleta é noturna, evitando transtornos e minimizando riscos de acidente. 

O último certame licitatório da limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos da 

cidade foi dividido em três lotes: 1) parte de resíduo sólido da coleta domiciliar, a coleta 

seletiva, a remoção de entulhos, resíduos de serviços insalubres apenas de postos municipais; 

2) engloba os serviços de limpeza como capinação, pintura, limpeza de praias e de canais; e 3) 

áreas verdes como manutenção de avenidas, jardins, dos canteiros, dos parques com a  poda e 

o plantio de árvores na cidade. A EMSURB é responsável pelos três lotes e pelo controle dos 

espaços públicos, da poluição sonora e da poluição visual, do comércio ambulante, controle, 

assim como pela autorização para a instalação de equipamentos como trailler nas vias 

públicas. 

A disposição final dos resíduos sólidos acontecia no bairro Soledade. Em 1996, 

esta área foi fechada e a disposição final dos resíduos foi transferida para a lixeira controlada 

no bairro Santa Maria (é controlada a entrada de pessoas, de animais e há uma cobertura 

diária dos resíduos).  Há um processo em andamento para a instalação de um aterro sanitário 

consorciado naquela área, cuja construção, utilização e gerenciamento ficarão sob a 

responsabilidade das cidades consorciadas: Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do 

Socorro. Está incluído nesse processo o projeto de recuperação de área degradada para a 

recuperação dos lixões das três cidades, cujo único controlado é o de Aracaju (os outros são 

descontrolados ou “a céu aberto”), além do lixão da Soledade, no qual nunca foi feito nenhum 

trabalho de recuperação. Entretanto, a Administração Estadual do Meio-Ambiente (Adema) 

não liberou a licença por afirmar que a área não é adequada para o aterro. Perdura a discussão 
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acerca da área mais adequada em toda a grande Aracaju para a instalação de um aterro 

sanitário.  

Como iniciativas ecológicas, a EMSURB já disponibiliza o serviço de coleta 

seletiva em 30% da cidade e está sendo realizado um projeto piloto relacionado ao processo 

de compostagem, em parceria com a Torre. Em média, está sendo produzida por mês uma 

tonelada de adubo orgânico de excelente qualidade utilizado nas praças e jardins públicos. O 

processo é misto: manual e mecanizado (conta com duas máquinas).  

Também algumas equipes de agentes de limpeza utilizam vassouras feitas com 

garrafa pet, ainda que para as equipes específicas de varrição, as quais trabalham 

principalmente no asfalto, elas não sirvam por danificarem rapidamente pelo calor. E, por fim, 

está sendo desenvolvido um trabalho de conscientização da população por uma equipe de 

educadores ambientais quanto ao manejo, acondicionamento e coleta de resíduos sólidos e de 

lixo reciclável. 

 

3.2.1. A empresa em questão 

 

A Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA. foi fundada em dezembro 

de 1990 em Salvador (BA) por dois irmãos sócios proprietários. Ainda enquanto a empresa 

ganhava espaço no mercado interno da Bahia, chega ao Estado de Sergipe em 1994. Do 

mesmo modo que no Estado vizinho, ela foi ganhando espaço, também, no interior sergipano 

ao longo do tempo. 

Atualmente, no mercado baiano, a empresa atua nas cidades de: Salvador, Senhor 

do Bonfim, Vitória da Conquista e Muniz Ferreira e, em Sergipe, nas cidades de Aracaju, 

Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros e Itabaiana. É considerada uma 

empresa de grande porte por possuir 2100 empregados, aproximadamente. 
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É uma prestadora de serviços a instituições públicas, através de licitação, e a 

empresas privadas, através de contrato de prestação de serviço, atuando nas áreas de 

engenharia civil e sanitária, na execução de obras civis em geral (como por exemplo, 

pavimentação e terraplanagem) e na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos 

(públicos, domiciliares e comerciais), resíduos dos serviços de saúde, de entulhos, de limpeza 

urbana (varrição, capinação e roçagem, pintura de meio-fio, limpeza de praias, canais e 

cemitérios). 

A grande maioria dos clientes internos, em especial, os trabalhadores responsáveis 

pela limpeza urbana (agentes de limpeza) e pela coleta de resíduos sólidos (coletores) são 

homens, de variadas idades, com baixo ou nenhum grau de escolaridade e qualificação 

profissional. São pessoas que, em geral, buscam esse trabalho como última opção, por não 

encontrarem outra oportunidade diante da falta de ofício e qualificação, e vivem em precárias 

condições (vícios de drogas e álcool, falta de saneamento básico, falta de acesso à educação, 

insuficiente e/ou inadequada alimentação, desestrutura familiar, problemas com a justiça, etc). 

Esses trabalhadores chegam à empresa, principalmente, a partir de recrutamento 

feito através de cartazes de divulgação de vaga na porta da própria empresa, pela divulgação 

“boca a boca” dos já colaboradores e por indicação de políticos. As vagas abertas ao mercado 

de RH são somente para agentes de limpeza, pois para o cargo de coletor é praticado o 

recrutamento interno, uma vez que este é considerado uma promoção em virtude da maior 

remuneração (benefícios e horas-extras), exigindo pelo menos um ano de experiência como 

agente de limpeza para a candidatura. 

Os candidatos a agentes de limpeza passam por um processo simples de seleção e, 

selecionados, são encaminhados ao processo comum de contratação. Em seguida, participam 

de uma palestra de integração e iniciam seus trabalhos nas equipes de limpeza, as quais são 

compostas por quinze pessoas, em média, além do cabo de turma que é o líder da equipe, cuja 
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função é, principalmente, fiscalizar as tarefas, fazer relatórios diariamente, orientar sua 

execução e destino. 

A seleção interna para o cargo de coletor depende do histórico funcional (faltas, 

punições, metas, desempenho), do resultado dos exames médicos, da resistência física e 

treinamento para a função e do interesse do mesmo na promoção.  

O acompanhamento desses colaboradores é feito diariamente por seus superiores 

diretos ou indiretos com o suporte da gerência operacional e do setor social atualmente, em 

Aracaju, composto por três assistentes sociais. 
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CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS 

 

 

4.1. Geral 

 

Compreender o significado para trabalhadores terceirizados da limpeza urbana e 

da coleta de resíduos sólidos da cidade de Aracaju (SE). 

 

4.2. Específicos 

 

 Identificar e comparar o significado do trabalho (em seus fatores 

valorativos e descritivos e centralidade) para agentes de limpeza (garis) e 

coletores de resíduos sólidos (lixeiros) terceirizados; 

 Evidenciar e comparar as hierarquias dos atributos valorativos e 

descritivos do significado do trabalho para agentes de limpeza e coletores; 

 Comparar os resultados do significado do trabalho para os trabalhadores da 

limpeza urbana com aqueles alcançados por Borges (1999), para 

trabalhadores da construção de edificações e redes de supermercado. 
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CAPÍTULO V 

MÉTODO 

 

 

 

5.1. Participantes 

 

De um universo de aproximadamente 650 agentes de limpeza e 140 coletores de 

uma empresa de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos terceirizada de Aracaju/SE, 

participaram desta pesquisa 358 trabalhadores (290 na função de agente de limpeza e 68 na 

função de coletor). A definição do quantitativo da amostra foi baseada em cálculo amostral, 

observando 90% de confiança e como critério de inclusão, bastando estar presente no 

ambiente de trabalho no momento da realização da coleta e desejar participar. 

A referida amostra de 358 trabalhadores apresentou predominância do seguinte 

perfil: ensino fundamental incompleto (64,0%), casado/união estável (52,2%), de 1 a 3 filhos 

(58,1%), sexo masculino (92,2%), e em média tinham 33 anos (DP=9,60), trabalhavam na 

empresa há 34,82 meses (DP=42,52) e perfaziam uma renda individual de R$617,03 (DP= 

R$141,13).  

A subamostra de 290 agentes de limpeza apresentou-se com: ensino fundamental 

incompleto (66,1%), casado/união estável (52,4%), de 1 a 3 filhos (57,2%), sexo masculino 

(90,0%), e em média tinham 34,5 anos (DP=10), trabalhavam na função há 28,6 meses 

(DP=36,7), na empresa há 31,6 meses (DP=41,3) e perfaziam uma renda individual de 

R$572,53 (DP= R$97,43).  

A subamostra de 68 coletores apresentou-se com: ensino fundamental incompleto 

(54,5%), casado/união estável (52,2%), de 1 a 3 filhos (70,2%), sexo masculino (100%), e em 



69 

 

 

 

média tinham 29,9 anos (DP=6,1), trabalhavam na função há 35,2 meses (DP=34,4), na 

empresa há 50 meses (DP=46,9) e perfaziam uma renda individual de R$821,81 (DP= 

R$126,34). 

 

Tabela 4: Caracterização da amostra geral, subamostra agente de limpeza e subamostra coletor 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS AMOSTRAS  

Trabalhadores em geral  Subamostra  
Agente de limpeza  

Subamostra  
Coletor  

n 358 290 (81,3%) 68 (18,7%) 

Gênero Masculino (92,2%) Masculino (90%) Masculino (100%) 

Idade (média) 33,5 anos (DP=9,6) 34,5 anos (DP=10) 29,9 anos (DP=6,1) 

Tempo de função 
(média) 

- 28,6 meses (DP=36,7) 35,2 meses (DP=34,4) 

Tempo de 
empresa (média) 

34,8 meses (DP=42,52) 31,6 meses (DP=41,3) 50 meses (DP=46,9) 

Renda Individual 
(média) 

R$617,03 (DP= R$141,13) R$572,53 (DP= R$97,43) R$821,81 (DP= R$126,34) 

Escolaridade 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ens. Fundamental 
incompleto  

64,0%  

Ens. Fundamental 
completo 

8,9%  

Ens. Médio incompleto  16,0%  

Ens. Médio completo 11,1% 
 

 

Ens. Fundamental 
incompleto  

66,1%  

Ens. Fundamental 
completo 

8,5%  

Ens. Médio incompleto  14,8%  

Ens. Médio completo 10,7% 
 

 

Ens. Fundamental 
incompleto  

54,5%  

Ens. Fundamental 
completo 

10,6%  

Ens. Médio incompleto  19,7%  

Ens. Médio completo 15,2% 
 

Estado Civil 
 
 
 
 
 

 

Casado/ 
União Estável  

52,2%  

Solteiro/ 
Divorciado  

47,8%  
 

 

Casado/ 
União Estável  

52,4%  

Solteiro/ 
Divorciado  

47,6%  
 

 

Casado/ 
União Estável  

52,2%  

Solteiro/ 
Divorciado  

47,8%  
 

Quantidade de 
filhos 

 
 
 
 

 

0 filho 28,9% 

1-3 filhos 58,1% 

4-12 filhos 13,0% 
 

 

0 filho 28,6% 

1-3 filhos 57,2% 

4-12 filhos 13,9% 
 

 

0 filho 22,4% 

1-3 filhos 70,2% 

4-5 filhos 7,4% 
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5.2. Instrumento 

O questionário utilizado para coleta de dados, conforme Anexo 1, foi composto 

por: 

 Inventário de Significado do Trabalho – IST (Borges, 1999). Conforme já 

descrito anteriormente, trata-se de um instrumento fechado formado por 

68 itens com escala Likert de 5 pontos, tanto para os atributos valorativos 

como para os descritivos do significado do trabalho. Para Borges (1999), o 

IST apresentou duas estruturas fatoriais para os atributos, com as 

seguintes qualidades psicométricas: 

Tabela 5: Qualidades psicométricas do IST (Borges, 1999) - fatores valorativos 

Fatores 

Valorativos 
Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

α nº de itens 

FV1  Exigências sociais  0,87  14  

FV2  Justiça no trabalho  0,90  17  

FV3  Esforço corporal e desumanização  0,81  11  

FV4  Realização pessoal  0,79  11  

FV5  Sobrevivência pessoal e familiar  0,81  9  

 

Tabela 6: Qualidades psicométricas do IST (Borges, 1999) - fatores descritivos 

Fatores 

Descritivos 
Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

α nº de itens 

FD1  Êxito e realização pessoal  0,82  16  

FD2  Justiça no trabalho  0,87  17  

FD3  Sobrevivência pessoal e familiar  0,83  12  

FD5  Carga mental  0,77  11  

 

 Uma pergunta sobre a ordem de prioridade dos principais âmbitos da vida 

(centralidade do trabalho); e 

 Dados sociodemográficos. 
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5.3. Procedimento de coleta de dados 

 

Inicialmente foi solicitada à empresa em questão a autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para a coleta de dados foi necessária à realização das seguintes 

etapas prévias:  

a) Entrevista de grupo – tratou de uma entrevista em grupo realizada no auditório 

da empresa, cujo roteiro encontra-se em Anexo 2, com três agentes de limpeza e quatro 

coletores (escolhidos pelo gerente operacional em conjunto com uma das assistentes sociais 

da organização), objetivando o contato com os sujeitos a serem pesquisados, mais 

especificamente com sua linguagem, inteligibilidade e construção psicossocial do significado 

do trabalho.  

b) teste de inteligibilidade do IST (Borges, 1999) – com o objetivo de avaliar a 

compreensão do instrumento por parte dos participantes foram realizadas duas reuniões nas 

dependências da empresa, após jornada de trabalho, uma com três agentes de limpeza e outra 

com três coletores (também selecionados por uma das assistentes sociais da organização).  

Após a leitura de cada item do instrumento, os participantes eram convidados a falar sobre o 

que entenderam. Para as duas subamostras, o IST mostrou-se inteligível. No caso dos agentes, 

o teste se efetivou via cognição (eles traduziam o que entendiam), enquanto que no caso dos 

coletores, foi via comportamento (eles respondiam ao que tinham entendido do item). 

c) piloto – foi realizado o estudo piloto do instrumento completo (IST, questão 

sobre centralidade do trabalho e preenchimento dos dados sociodemográficos) com oito 

participantes escolhidos livremente nas dependências da empresa. Foi possível ter acesso ao 

tempo de duração de cada aplicação individual do questionário (entre 20 e 30 minutos), além 
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de perceber que o final da jornada de trabalho não parecia ser o horário mais adequado para a 

coleta, já que alguns responderam apressadamente, chegando até a ir embora durante a 

entrevista, como foi o caso de um deles. 

Para a coleta de dados foram selecionados e treinados cinco entrevistadores 

(estudantes de psicologia e uma psicóloga). Os participantes foram abordados 

individualmente nas dependências da empresa ou em frente à mesma, por conveniência 

(porém atendendo ao quantitativo amostral já definido neste mesmo capítulo – seção de 

participantes) antes do início da jornada de trabalho, e convidados a responder o questionário 

e a assinar (para os analfabetos, colocar a digital) o termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme Anexo 3.  A coleta foi realizada em seus três endereços e durou 

aproximadamente 70 dias. 

 

5.4. Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados assumindo o modelo fatorial de Borges (1999) com a 

utilização do software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences.  

Para atender aos objetivos de delinear e comparar o significado do trabalho para 

agentes de limpeza e coletores de resíduos sólidos fez-se necessário calcular a média da 

amostra geral e das subamostras ocupacionais nos fatores dos atributos valorativos e 

descritivos do trabalho. 

Diante do delineamento do significado do trabalho em suas facetas valorativas e 

descritivas, foi possível evidenciar a hierarquia dos atributos e verificar a existência de 

diferenças significativas de cada categoria por meio da realização da MANOVA e entre as 

categorias profissionais, através da realização de Test t. 
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Para avaliar a consistência interna de cada fator valorativo e descritivo do presente 

estudo foram extraídos os alphas de Cronbach e, para verificar a equivalência dos alphas do 

estudo de Borges (1999) e os deste estudo foi utilizado o teste de Hakstian-Whalen.  

E, para identificar a centralidade do trabalho e testar a diferença entre coletores e 

agentes de limpeza foi retirada frequência simples e calculado o Qui-quadrado.  
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 
 

 

 

6.1. Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) e 

o presente estudo 

 

 

Em virtude de, neste estudo, ter sido adotado o modelo de IST de Borges (1999), 

validado no Brasil, e levando-se em consideração a existência de variáveis diversas que 

interferem direta e indiretamente no significado do trabalho, como a especificidade da 

amostra de trabalhadores e sua realidade ocupacional, a lacuna temporal de 13 anos entre os 

estudos e as grandes mudanças ocorridas no mundo do trabalho, nos hábitos de higiene e na 

preocupação com a saúde e o meio ambiente, fez-se necessária a comparação entre os 

coeficientes alpha de Cronbach de cada fator valorativo e descritivo entre esse estudo original 

e o presente estudo.   

O teste de Hakstian-Whalen foi utilizado para medir essa equivalência dos 

coeficientes alpha dos fatores valorativos e descritivos entre o presente estudo e o estudo de 

Borges (1999). 

A Tabela 7 apresenta os resultados comparativos em relação aos fatores 

valorativos: a quantidade de itens considerada em cada fator para a extração dos coeficientes 

de confiabilidade, as médias resultantes da comparação entre os alphas do estudo de Borges 

(1999) e do presente estudo e o nível de significância. A Tabela 8 traz a mesma informação, 

desta vez para os fatores descritivos. 
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É importante relatar que a quantidade de itens diferiu para alguns fatores 

valorativos e descritivos entre Borges (1999) e este estudo. Tal fato ocorreu pela detecção de 

que Borges (1999) considerou itens que carregavam em mais de um fator, contabilizando-os 

em ambos os fatores para a extração dos alpha de Cronbach, procedimento que não foi 

seguido por este estudo, uma vez que o aumento no número de itens inflaciona a magnitude 

dos alpha resultantes. Objetivando atender métodos mais rigorosos de análise nesta pesquisa, 

os itens que aglutinassem em mais de um fator na matriz fatorial de Borges (1999) foram 

incluídos nas análises de confiabilidade apenas daqueles fatores onde reunissem maior carga 

fatorial. 

Os coeficientes alpha de Cronbach dos fatores valorativos e descritivos variaram 

entre os estudos de Borges (1999) e este. Nesta comparação, os fatores valorativos: 

Exigências sociais (FV1), Esforço corporal e desumanização (FV3), Realização pessoal (FV4) 

e Sobrevivência pessoal e familiar (FV5) perderam precisão em relação ao estudo original, 

apresentando alphas mais baixos, enquanto o fator valorativo Justiça no trabalho (FV2) 

apresentou uma maior precisão em relação ao mesmo estudo. Na comparação dos fatores 

descritivos, apenas o fator Justiça no trabalho (FD2) apresentou maior precisão; os fatores 

Êxito e realização pessoal (FD1), Sobrevivência pessoal e familiar (FD3) e Carga mental 

(FD5) apresentaram-se menos precisos em relação ao estudo de Borges (1999). 

Apesar dessa variação de alpha entre os estudos, os fatores valorativos e 

descritivos apresentaram-se consistentes, com exceção apenas do FD5 – Carga Mental 

(α=0,59), o qual apresentou um alpha abaixo do aceitável pelo Conselho Federal de 

Psicologia (α=0,60). Ou seja, para a amostra do presente estudo, a descrição de trabalho como 

esforço mental não apresentou consistência interna, diferentemente do estudo de Borges 

(1999). 
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Tabela 7: Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) e o presente estudo -Fatores 

Valorativos 

Fatores 

Valorativos 
Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

Nunes (2012) 

n =368 M P 

α nº de itens α nº de itens 

FV1  Exigências sociais 0,87 14 0,80 15 19,1 < 0,0001 

FV2  Justiça no trabalho 0,90 17 0,91 16 1,21 0,55 

FV3  Esforço corporal e desumanização 0,81 11 0,75 10 7,63 0,02 

FV4  Realização pessoal 0,79 11 0,77 9 0,85 0,66 

FV5  Sobrevivência pessoal e familiar 0,81 9 0,76 9 5,47 0,07 

 

 
Tabela 8: Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) e o presente estudo -Fatores 

Descritivos 

Fatores 

Descritivos Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

Nunes (2012) 

n=368 M P 

α nº de itens α nº de itens 

FD1  Êxito e realização pessoal 0,82 16 0,69 14 29,9 < 0,0001 

FD2  Justiça no trabalho 0,87 17 0,87 15 0 1 

FD3  Sobrevivência pessoal e familiar 0,83 12 0,80 12 2,75 0,25 

FD5  Carga mental 0,77 11 0,59 9 32,34 < 0,0001 

 

 

6.2.1. Comparação dos coeficientes alpha de cada subamostra com o estudo 

original 

Procedeu-se a comparação entre os coeficientes alpha de Cronbach de cada fator 

valorativo e descritivo da estrutura fatorial do modelo de Borges (1999) e os de cada 

subamostra ocupacional, utilizando o mesmo procedimento relatado anteriormente.  

Diferentemente da amostra geral, que apresentou inconsistência no FD5 – Carga 

Mental, os alphas das subamostras de absolutamente todos os fatores valorativos e descritivos 

evidenciaram consistência interna aceitável. Contudo, uma variação entre os alphas das 

subamostras deste estudo e o estudo de Borges (1999) foi verificada (semelhante à 

comparação com a amostra geral). 
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Em relação fatores valorativos do estudo original, a subamostra de agente de 

limpeza apresentou maior precisão no fator Realização pessoal (FV4), equivalência de alphas 

no fator valorativo Justiça no trabalho (FV2), e menor precisão quanto à: Exigências sociais 

(FV1), Esforço corporal e desumanização (FV3), e Sobrevivência pessoal e familiar (FV5). 

Uma menor precisão também foi identificada nos fatores descritivos Êxito e realização 

pessoal (FD1), Sobrevivência pessoal e familiar (FD3) e Carga mental (FD5), excetuando-se 

apenas o fator descritivo Justiça no trabalho (FD2), o qual apresentou maior precisão entre os 

estudos original e este.  

 

Tabela 9: Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) e o presente estudo: fatores 

valorativos - agentes de limpeza 

Fatores 

Valorativos 
Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

Nunes (2012) 

n=290 
M P 

α 
nº de 

itens 
α 

nº de 

itens 

FV1 Exigências sociais 0,87 14 0,79 15 19,75 < 0,0001 

FV2 Justiça no trabalho 0,90 17 0,90 16 0 1 

FV3 

Esforço corporal e 

desumanização 0,81 11 
0,75 

10 
6,46 0,04 

FV4 Realização pessoal 0,79 11 0,82 9 2,13 0,34 

FV5 

Sobrevivência pessoal e 

familiar 0,81 9 
0,76 

9 
4,63 0,1 

 

 

 
Tabela 10: Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) e o presente estudo: fatores 

descritivos - agentes de limpeza 

Fatores 

Descritivos Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

Nunes (2012) 

n =290 
M P 

α 
nº de 

itens 
α 

nº de 

itens 

FD1 Êxito e realização pessoal 0,82 16 0,68 14 27,95 < 0,0001 

FD2 Justiça no trabalho 0,87 17 0,87 15 0 1 

FD3 

Sobrevivência pessoal e 

familiar 
0,83 12 0,81 12 1,1 0,58 

FD5 Carga mental 0,77 11 0,60 9 24,92 < 0,0001 
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A comparação de precisão dos fatores valorativos do estudo original e da 

subamostra de coletores repetiu a comparação com a amostra de agentes de limpeza. E, na 

comparação com o estudo original, todos os fatores descritivos da subamostra de coletores 

evidenciaram menor precisão.  

 
Tabela 11: Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) e o presente estudo: fatores 

valorativos - coletores 

Fatores 

Valorativos 
Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

Nunes (2012) 

n =67 
M P 

α 
nº de 

itens 
α  

nº de 

itens 

FV1 Exigências sociais 0,87 14 0,84 15 1,13 0,57 

FV2 Justiça no trabalho 0,90 17 0,95 16 16,01 < 0,0003 

FV3 Esforço corporal e desumanização 0,81 11 0,75 10 1,87 0,39 

FV4 Realização pessoal 0,79 11 0,84 9 2,10 0,35 

FV5 Sobrevivência pessoal e familiar 0,81 9 0,77 9 0,91 0,63 

 

 

 

Tabela 12: Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) e o presente estudo: fatores 

descritivos - coletores 

Fatores 

Descritivos 
Atributos 

Borges (1999) 

n =622 

Nunes (2012) 

n =67 
M P 

α 
nº de 

itens 
α  

nº de 

itens 

FD1 Êxito e realização pessoal 0,82 16 0,73 14 4,05 0,13 

FD2 Justiça no trabalho 0,87 17 0,84 15 1,13 0,57 

FD3 Sobrevivência pessoal e familiar 0,83 12 0,78 12 1,68 0,43 

FD5 Carga mental 0,77 11 0,62 9 5,8 0,06 
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6.3. Significado do trabalho para a amostra geral e subamostras  

 

6.3.1. Hierarquia dos atributos valorativos e descritivos do significado do 

trabalho para a amostra geral e as subamostras ocupacionais 

 

Efetuou-se o teste MANOVA para medidas repetidas em dois momentos, tomando 

as dimensões de atributos valorativos como fatores num primeiro momento e, posteriormente, 

utilizando os atributos descritivos como fatores, procedimento que foi realizado tanto para a 

amostra geral como para as subamostras ocupacionais. Na amostra geral, observou-se efeito 

principal dos atributos valorativos [Lambda de Wilks = 0,13, F (4, 364) = 637,58, p<0,001; ² 

= 0,88] e dos atributos descritivos [Lambda de Wilks = 0,37, F (3, 365) = 208,38, p<0,001; ² 

= 0,63]. Não houve diferença significativa entre os atributos descritivos Êxito e Realização 

Pessoal (FD1) e Carga Mental (FD5). 

A comparação entre as médias dos fatores valorativos através do teste post hoc de 

Bonferroni resultou na seguinte hierarquia: Justiça no Trabalho (FV2=4,59) > Sobrevivência 

Pessoal e Familiar (FV5=4,51) > Realização Pessoal (FV4=4,44) > Exigências Sociais 

(FV1=4,14) > Esforço Corporal e Desumanização (FV3=2,34).  

Por sua vez, a comparação entre as médias dos fatores descritivos resultou na 

seguinte hierarquia: Sobrevivência Pessoal e Familiar (FD3=4,34) > Carga Mental 

(FD5=4,22) = Êxito e Realização Pessoal (FD1=4,18) > Justiça no Trabalho (FD2=3,36). 

A subamostra de agentes de limpeza apresentou mesma hierarquia valorativa que 

a observada na amostra geral, de acordo com os resultados: [Lambda de Wilks = 0,12, F (4, 
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286) = 508,42, p<0,001; ² = 0,88]; Justiça no Trabalho (FV2=4,59) > Sobrevivência Pessoal 

e Familiar (FV5=4,53) > Realização Pessoal (FV4=4,44) > Exigências Sociais (FV1=4,15) > 

Esforço Corporal e Desumanização (FV3=2,32). Quanto à hierarquia descritiva, os resultados 

foram idênticos entre os agentes de limpeza e a amostra geral: [Lambda de Wilks = 0,40, F (3, 

287) = 145,28, p<0,001; ² = 0,60]; Sobrevivência Pessoal e Familiar (FD3=4,34) > Carga 

Mental (FD5=4,19) = Êxito e Realização Pessoal (FD1=4,16) > Justiça no Trabalho 

(FD2=3,45). 

Contudo, a subamostra de coletores apresentou resultados diferenciados daqueles 

da amostra geral, tanto na hierarquia valorativa quanto na descritiva. Hierarquia valorativa 

[Lambda de Wilks = 0,13, F (4, 63) = 107,39, p<0,001; ² = 0,87]: Justiça no Trabalho 

(FV2=4,59) > Realização Pessoal (FV4=4,47) = Sobrevivência Pessoal e Familiar 

(FV5=4,46) > Exigências Sociais (FV1=4,13) > Esforço Corporal e Desumanização 

(FV3=2,48). Os fatores Realização Pessoal (FV4) e Sobrevivência Pessoal e Familiar (FV5) 

não alcançaram diferença significativa. Hierarquia descritiva [Lambda de Wilks = 0,23, F (3, 

64) = 70,97, p<0,001; ² = 0,77]: Sobrevivência Pessoal e Familiar (FD3=4,34) = Carga 

Mental (FD5=4,32) = Êxito e Realização Pessoal (FD1=4,22) > Justiça no Trabalho 

(FD2=3,05). O único fator com média significativamente diferente de todos os demais foi 

Justiça no Trabalho (FD2). 

 

 

6.3.1.1. Comparação entre agentes de limpeza e coletores nos atributos 

valorativos e descritivos 

O teste “t” foi utilizado para avaliar diferenças significativas entre as subamostras 

de agentes de limpeza e coletores quanto aos fatores valorativos e descritivos. Foi encontrada 

diferença entre as categorias profissionais em relação ao fator descritivo Justiça no trabalho 
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(FD2) (t(355)=3,63; p<0,001). Os agentes de limpeza apresentaram maior percepção de 

justiça no trabalho (M=3,45, DP=0,82) em relação aos coletores (M=3,05, DP=0,74). Embora 

as médias de ambas as categorias ocupacionais denotem a percepção de moderada justiça no 

trabalho, o julgamento dos agentes de limpeza é menos severo. 

 

6.3.2. Centralidade do trabalho 

 

Foi analisada a centralidade absoluta do trabalho, a partir do ordenamento de 

prioridades dadas aos aspectos comunidade, família, lazer, religião e trabalho. Ainda que no 

estudo original a centralidade do trabalho apresentada tenha sido a relativa, optou-se pela 

absoluta em virtude do interesse preponderante deste estudo sobre a centralidade do trabalho 

na vida das pessoas. 

Para 79,6% da amostra de trabalhadores da limpeza urbana e coleta de resíduos 

sólidos, o aspecto considerado mais central da vida foi “família” (Figura 2). Em segundo 

lugar compareceu “trabalho” (11,70%), apesar da grande desvantagem porcentual. O aspecto 

menos central foi “lazer” (1,40%). 

1,60%

79,60%

1,40%

5,70%

11,70%

Comunidade

Família

Lazer

Religião

Trabalho

 
Figura 2: Centralidade do trabalho para a amostra geral 
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Realizou-se o teste Qui-quadrado para avaliar a diferença entre coletor e agente de 

limpeza quanto à centralidade do trabalho. Entretanto, as prerrogativas do teste quanto à 

frequência esperada foram violadas (sugere que as subamostras não apresentaram distribuição 

normal na variável avaliada), não sendo possível alcançar resultados confiáveis. 

 

Tabela 13: Tabela de contingência função x centralidade 

   
Centralidade 

Total 
   

Comunidade Família Lazer Religião Trabalho 

função  Agente de 

limpeza 

Frequência observada 6 228 5 14 37 290 

Frequência esperada 4,9 229,9 4,1 17,1 34,1 290,0 

% do total 1,7% 63,9% 1,4% 3,9% 10,4% 81,2% 

Coletor Frequência observada 0 55 0 7 5 67 

Frequência esperada 1,1 53,1 ,9 3,9 7,9 67,0 

% do total ,0% 15,4% ,0% 2,0% 1,4% 18,8% 

Total Frequência observada 6 283 5 21 42 357 

Frequência esperada 6,0 283,0 5,0 21,0 42,0 357,0 

% do total 1,7% 79,3% 1,4% 5,9% 11,8% 100,0% 

 

 

 
Tabela 14: Teste Qui-quadrado 

 

Valor gl 

Sig. assintótica 

(bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 6,844
a
 4 ,144 

Razão de verossimilhança 8,613 4 ,072 

Associação linear por linear ,091 1 ,763 

N de casos válidos 357 
  

a. 5 células (50,0%) têm uma frequência esperada inferior a 5. A 

frequência mínima esperada é de 0,94. 
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Tabela 15: Tabela de Medidas Simétricas 

  
Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,138 ,144 

V de Cramer ,138 ,144 

N de casos válidos 357 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo é reservado para o esclarecimento e discussão dos resultados 

alcançados neste estudo, com base nos eixos temáticos já discorridos: mundo do trabalho, 

significado do trabalho (estabilidade do modelo de Borges (1999), centralidade, atributos e 

hierarquia) e saneamento básico. 

Primeiramente, o que chama atenção no universo de trabalhadores investigado é 

que são pessoas que, normalmente, vêm de outros trabalhos/empregos (geralmente, da 

experiência de fracasso de outros ofícios), que têm força física e mental para cumprir suas 

tarefas sob o sol ou chuva e que têm dificuldade de se colocar em outra área do mercado de 

trabalho pela baixa escolaridade e por, muitas vezes, não terem competências materializadas 

em um ofício, diferente da construção civil, a qual promove maior aprendizado profissional ao 

trabalhador, e este pode levá-lo a outra empresa ou trabalho autônomo a qualquer momento. 

Somado à experiência de fracasso em outros ofícios e à dificuldade de se 

recolocar no mercado de trabalho pela baixa escolaridade, existe o universo do lixo. Como 

apresentado anteriormente, lixo é tudo o que não mais tem utilidade, que apresenta mau 

cheiro muitas vezes, é o que deve ser descartado, de preferência bem distante de onde se está, 

já que oferece riscos inúmeros e graves à vida humana e ambiental. Essas características 

influenciam (e são influenciadas por) a identidade e representação social desse trabalhador, ou 

mesmo são confundidas com o próprio trabalhador (especialmente o que trabalha na coleta de 

lixo) muitas vezes é chamado de lixo ou lixeiro pela população em geral. Impossível não 

imaginar que estas variáveis também devam participar da configuração de significado 

atribuído ao trabalho por estes profissionais. 
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7.1. Comparação dos coeficientes alpha entre o estudo de Borges (1999) 

e o presente estudo 

 

Conforme já explicitado anteriormente, o presente estudo adotou a estrutura 

fatorial valorativa e descritiva do estudo de Borges (1999) e por isso fez-se necessário 

verificar a equivalência dos coeficientes alpha de Cronbach ou a precisão dos fatores para os 

referidos estudos. Essa verificação também se fez necessária tendo em vista que, o significado 

do trabalho constitui um constructo dinâmico e inacabado, através do qual o indivíduo 

influencia seu grupo social e seu contexto sócio-histórico e por eles, ao mesmo tempo, é 

influenciado (Borges, 1998).  

Com a comparação dos coeficientes alphas entre os estudos foi possível 

identificar diferenças entre os mesmos. Alguns fatores valorativos perderam precisão em 

relação ao estudo original, quais sejam: Exigências sociais (FV1), Esforço corporal e 

desumanização (FV3), Realização pessoal (FV4) e Sobrevivência pessoal e familiar (FV5), 

para a amostra geral; FV1, FV3 e FV5, para a amostra de agentes de limpeza e para os 

coletores. Também perderam precisão os fatores descritivos: Êxito e realização pessoal (FD1), 

Sobrevivência pessoal e familiar (FD3) e Carga mental (FD5), para a amostra geral e para os 

agentes de limpeza; e para os coletores, todos os fatores descritivos (diferenciando-se das 

outras amostras, pela inclusão de Justiça no trabalho (FD4)). Contudo, embora tenham 

perdido precisão, não apresentaram-se absolutamente comprometidos em sua confiabilidade, 

devido à ainda apresentação de grandeza aceitável, à exceção de FD5 na amostra geral. 

O FD5 não só mostrou-se instável em relação ao estudo original, como 

inconsistente (sem confiabilidade) para os dias atuais e/ou para esses trabalhadores da limpeza 
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urbana e coleta de resíduos sólidos (amostra geral). Esse único fator inconsistente neste 

estudo em comparação aos coeficientes alpha do estudo de Borges (1999) revela que os 

sujeitos (amostra geral), para significar trabalho, não utilizam como perspectiva o aspecto 

intelectual ou mental.  Enquanto os trabalhadores da construção civil e de  supermercado 

pesquisados em 1999 diziam fazer esforços intelectivos e mentais em suas atividades (talvez 

porque de todas essas profissões se exigia um processo de construção – de um muro, de um 

estoque ou prateleira, respectivamente), os sujeitos dessa pesquisa desconhecem esta 

realidade de trabalho, possivelmente, justificado por ser um trabalho cujo produto final não 

origina uma “construção” (raramente se admira a limpeza, admira-se o “lugar” limpo).  

Diante dessas variações de precisão e da inconsistência interna apontadas, 

evidencia-se a necessidade de atualização dos itens das escalas, especialmente a descritiva, do 

IST e, por conseguinte, nova validação da medida com o objetivo de investigar a estrutura 

fatorial.  

 

 

7.2. Atributos e hierarquia do ST para a amostra geral e subamostras 

 

Em virtude da adoção do modelo de Borges (1999) para esta pesquisa, o 

significado do trabalho para a amostra geral e para as subamostras apresentou-se em duas 

facetas: valorativa (como deveria ser o trabalho), com 5 fatores, e descritiva (como é 

realmente o trabalho), com 4 fatores, conforme Tabela 2.  

A hierarquia dos atributos valorativos do significado do trabalho para a amostra 

geral e para a subamostra de agentes de limpeza apresentou-se igual: FV2>FV5>FV4> 

FV1>FV3. Essa hierarquia para os coletores distinguiu-se apenas por não apresentar diferença 
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significativa: FV4 = FV5. De uma maneira geral, a amostra geral e os agentes de limpeza 

valoraram, em ordem decrescente, um trabalho onde a relação capital/trabalho não gere 

injustiça, promova a sobrevivência própria e de dependentes por meio da remuneração da 

atividade produtiva, permita a extração de satisfação e realização profissional e possa 

contribuir com o progresso social, através da realização de suas tarefas.   

O fator valorativo Justiça no trabalho (FV2) destacou-se para os trabalhadores em 

geral, para os agentes de limpeza e para coletores na configuração do significado do trabalho, 

demonstrando grande importância/valor em à proteção (higiene, segurança, conforto e 

proporcionalidade entre esforço e recompensa) e respeito como ser humano ofertados pela 

organização aos mesmos. A ênfase atribuída a este fator pode ter motivação: a) na condição 

de trabalho existente quando do surgimento da profissão, os quais à época, eram pessoas 

consideradas marginalizadas pela sociedade (mendigos, prisioneiros de guerra e profissionais 

do sexo), e pelos mesmos estarem obrigados a esse trabalho eram liderados por chefes 

“carrascos”, que pouco estavam preocupados com a higiene, segurança e ainda menos com o 

conforto (Velloso, 2008); b) na vivência, ainda nos dias atuais, de desrespeito enquanto 

pessoas e profissionais, explicitado pela pontuação mediana atribuída ao FD2; c) na maior 

exposição a riscos de acidentes e doenças de trabalho, como consequência de se trabalhar com 

o lixo e com o trabalho de campo (realizado a céu aberto).  

Os fatores FV4 e FV5 apresentam diferença na hierarquia, e por consequência na 

cognição do significado do trabalho, entre os agentes de limpeza e coletores. Considerando 

que o FV4 conota uma função expressiva do trabalho (fim em si mesmo) e o FV5, uma 

função instrumental (meio para alcançar um fim extrínseco), os coletores atribuíram o mesmo 

nível de importância às funções instrumental e expressiva do trabalho, divergindo da categoria 

de agentes de limpeza, a qual priorizou a primeira em detrimento da segunda. Essa 

divergência pode ter relação com a remuneração recebida pelas duas categorias ocupacionais: 
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os coletores, que recebiam R$821,81, em média, mostravam-se mais satisfeitos no quesito 

financeiro, possibilitando atenção a outras necessidades pessoais/relacionais; os agentes de 

limpeza que recebiam R$572,53, mostravam-se mais focados na gestão desta necessidade (de 

sobrevivência pessoal e familiar). 

O FV1 que se trata da ideia de dever trabalhar enquanto norma social apresentou-

se com média alta, porém menos importante na hierarquia dos trabalhadores em geral, assim 

como dos agentes e coletores, especificamente. Este resultado revela que todos os 

trabalhadores e as categorias, separadamente, significaram o trabalho a partir de noções de 

responsabilidade para com a organização (uso das capacidades intelectivas individuais na 

realização das tarefas e nos relacionamentos com colegas e chefia) e para com a sociedade, 

contribuindo com o progresso social. Essa percepção ampla do significado do trabalho como 

produtor de impactos não somente organizacionais, mas também sociais mostra-se coerente 

com a importância e amplitude dos impactos na população dos complexos serviços de 

saneamento básico (FUNASA, 2006). 

O FV3 apresentou tanto baixa média, como último lugar na hierarquia dos 

atributos valorativos do significado do trabalho das amostras (e subamostras). Este resultado 

revelou que o trabalho deve exigir esforço corporal em nível mediano, sem esgotamento, 

desgaste físico ou tortura, divergindo do sentido de sacrifício e tortura extraídos da palavra 

latina tripalium (Ribeiro & Leda, 2004). 

A hierarquia dos atributos descritivos da amostra geral e da subamostra de agentes 

apresentou-se a mesma: FD3>FD5=FD1>FD2. Para os coletores a hierarquia foi 

FD3=FD5=FD1>FD2, revelando que para as primeiras, amostra geral e subamostra de agente 

de limpeza, o trabalho descreve uma função mais instrumental do que expressiva, enquanto 

que para os coletores, as duas funções, instrumental e expressiva, apresentaram o mesmo 

nível de importância.   



89 

 

 

 

De maneira geral, a hierarquia dos atributos descritivos revela que os 

trabalhadores deste estudo vivem em uma realidade na qual o trabalho é fonte de subsistência, 

para a qual se valem muito de recursos mentais/intelectuais na realização das tarefas, mas 

também vivenciam prazer, crescimento pessoal com desafio intelectual, e consideram 

relativamente justas as práticas e tratamentos organizacional. 

Para as duas categorias ocupacionais, agentes de limpeza e coletores, a 

importância da função expressiva do trabalho (FD1) não apresentou diferença significativa 

quanto à importância dada ao esforço mental exigido na realização das tarefas e no 

relacionamento interpessoal e hierárquico (FD5), revelando que, para as referidas categorias, 

trabalhar significa ter prazer e fazer esforço intelectual com/para a realização das tarefas.  

A vivência da justiça no trabalho (FD2) resultou em diferença significativa 

quando comparadas as subamostras de coletores e agentes. Os coletores apresentaram um 

julgamento mais crítico quanto às práticas de justiça organizacional e isso pode ser 

relacionado à vivência de maior autonomia, ritmo de trabalho e responsabilidade, quanto à 

execução das tarefas e, em especial, aos cuidados e providências em casos de acidentes (maior 

exposição e menor fiscalização) associadas a uma perspectiva menos idealizada quanto às 

práticas de justiça na empresa, devido a esta subamostra (coletores) ter mais tempo de 

trabalho na empresa e na função. 

Ter um significado do trabalho que apresenta valores como muito importantes, os 

quais não são ou são pouco percebidos na realidade de trabalho pode gerar frustração, 

desmotivação, baixo comprometimento, além de doenças físicas, emocionais e mentais. 

Contudo, a subamostra de coletores conseguiu equacionar, por exemplo, a alta valoração do 

prazer e autorrealização com a descrição da própria atividade de trabalho, considerada 

propiciadora de vivências de satisfação no alcance de objetivos laborais. Essa condição pode 

ser a responsável pelo menor índice de rotatividade e pelo maior comprometimento 
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organizacional, suposição deduzida através dos dados sociodemográficos coletados de maior 

tempo no cargo e na empresa. 

 

7.3.  Centralidade do Trabalho 

 

A partir da análise da hierarquia dos atributos valorativos e descritivos da amostra 

geral, pôde-se notar que o significado do trabalho apresenta relações estreitas com o aspecto 

familiar (sobrevivência pessoal e familiar). Essa relação mostra-se novamente na questão 

sobre centralidade do Trabalho, o qual se mostrou menos central em relação à esfera Família: 

Família>Trabalho>Religião>Comunidade>Lazer.  

O resultado quanto à centralidade do Trabalho para a amostra geral corroborou 

parcialmente as pesquisa de Soares (1992) e de Bastos, Pinho e Costa (1995) realizadas em 

contexto brasileiro com várias categorias ocupacionais e com a realizada com gestores 

britânicos por Williams, Morea, e Ives (1975), cujos resultados apontaram que a família é 

mais central na vida dessas pessoas do que o trabalho. Segundo os autores brasileiros, a 

centralidade da Família se deve aos valores e costumes da cultura ocidental latina, em que os 

filhos tendem a ficar em casa mesmo passados alguns ou muitos anos da maioridade (é cada 

vez mais comum ver adultos em torno dos seus 30 anos, com ou sem filhos, ainda residindo 

na casa dos pais). Pela evidência da Família já conhecida e esperada na cultura ocidental 

latina, o fato de Trabalho ter se apresentado em segundo lugar na ordem de prioridade das 

esferas nesta cultura não o desconsidera sua centralidade. 

A centralidade da Família já podia ser observada na hierarquia dos atributos 

valorativos e descritivos da amostra e subamostras (nas alta importância atribuída ao FV5 e 

FD3). O foco na Família apresenta uma tendência o trabalho um instrumento, um meio de 
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alcançar um fim extrínseco (sobrevivência/bem-estar da família, por exemplo). Sendo assim, 

a insuficiência do salário para pagar determinados custos, previsíveis ou não para a família, 

tende a provocar o esvaziamento de sentido no trabalho e o baixo comprometimento com o 

trabalho, por consequencia. Nesse caso, o trabalho apresenta-se como um instrumento 

inadequado e pouco eficiente, estimulando o trabalhador a faltar (por exemplo, para fazer 

bico, ganhar mais dinheiro e dar assistência à família e a si mesmo). 

Lazer foi considerado o aspecto de menor centralidade. Esse dado demonstra que 

tal esfera de vida se opõe, em ordem de importância, às esferas família e trabalho e que não é 

valorizada pelos sujeitos. Contudo, há uma grande possibilidade de enviesamento do resultado 

alcançado. Talvez, os sujeitos valorizem mais o lazer em relação a outras esferas da vida. 

Entretanto, não tenham a cultura de nominar suas atividades de lazer como tal, principalmente 

por serem diferentes do que a mídia televisiva denomina ou do que a sociedade e/ou a família 

(e o trabalho/organização, por consequência) aceitam. Por exemplo, o índice de faltas desses 

trabalhadores é alto especialmente nos dias de sexta e segunda-feira, por motivo de bebida 

com amigos (começam a beber já ao final do expediente na sexta-feira, quando não no próprio 

trabalho, apesar de ser proibido, e na segunda-feira faltam por ressaca ou mal-estar).  
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSÃO 

 

Saímos desde crianças do reduto familiar em busca de educação. A partir dos dois 

anos vamos à escola na qual nos formamos aos dezoitos anos. Em seguida há a graduação, 

pós-graduação, além de inúmeros cursos que podemos fazer pontualmente. E, para que tantos 

cursos? Uma das respostas mais espontâneas seria: para termos melhores empregos e/ou 

melhores trabalhos. Mas, para que servem melhores empregos e/ou melhores trabalhos? Para 

podermos ganhar mais e sustentar e/ou dar as melhores condições possíveis de vida a nossos 

familiares, amigos e até pessoas desconhecidas, seriam as respostas mais objetivas e 

frequentes.  

Nesse sentido, o dinheiro se faz o motivo necessário para não desviarmos do foco 

de nossa educação. Entenda-se educação como algo amplo, que vai desde cuidados de higiene 

e organização pessoal, cidadania, autorrespeito e autoestima, respeito à diversidade e às 

minorias, administração de poder, quebra de preconceitos e construção e revisão constante de 

princípios norteadores, e educação como algo complexo e dialético: a educação de um 

indivíduo afeta e é afetada por seus grupos familiar, social e comunitário.  

Isso significa que, pela justificativa do dinheiro, quanto mais se investe em 

educação, mais se investe em mercado de trabalho, mais se investe em organizações, mais se 

investe em novas formas de tecnologia, que mais investem nos recursos humanos, no 

autoconhecimento e autodesenvolvimento, em maior comprometimento com a organização 

onde trabalha para aumentar cada vez mais seus índices de lucro, para maior investimento no 

ser humano, provocando um ciclo de bem-aventurança e progresso na vida das 
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pessoas/empregados e empregadores, de suas famílias, de sua cidade/país e de toda a 

humanidade. 

E, obviamente que esse ciclo não é isento de conflitos, de alienações, de 

problemas, de revoluções, de rompimentos, de desligamentos e de falências. Tudo isso faz 

parte do progresso e sempre fez. Basta observarmos como a história do trabalho está  repleta 

de conflitos: entre formas de trabalho, entre candidatos, entre empresas, entre funcionários, 

entre classes (empregado/empregador) ou entre ideologias. É indubitável que existiu (e ainda 

existe) a exploração do trabalhador, a mais-valia, a excessiva e exaustiva jornada de trabalho 

para algumas categorias profissionais. Mas, também é inegável reconhecer que os 

trabalhadores desenvolveram conhecimentos, habilidades e atitudes diferentes, referentes, por 

exemplo, à padronização, à produção em série, ao cumprimento de prazos e horários, à 

hierarquia, à alimentação, à educação de si mesmos e de suas famílias. 

Podemos considerar o mundo organizacional como um livro didático, que 

apresenta lições fáceis e difíceis. As fáceis não mais provocam muitas mudanças e reflexões, 

enquanto que as mais difíceis podem ser vistas como: uma forma de aprofundarmos o 

conhecimento, sabendo-se, para isso, serem necessários esforços pessoais para as 

desconstruções de velhos conceitos e ideias; ou como um uma forma de punição, 

mobilizando-nos para a fuga e até mesmo à paralisia do aprendizado.  

Esse trabalho evidenciou a importância dos profissionais da limpeza urbana e da 

coleta de resíduos sólidos que tantas vezes passam despercebidos na vida diária de todos nós, 

mas que são tão importantes para a organização e saúde das cidades.  

Compreender o significado do trabalho, suas facetas e respectivas hierarquias 

valorativa e descritiva torna-se fundamental para a concepção, planejamento e avaliação de 

estratégias organizacionais, como cronograma e temática de treinamentos/cursos, política de 

benefícios e parcerias com outras empresas em prol de melhorias para os trabalhadores. E, 
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como esses são temas e responsabilidades do trabalho do psicólogo organizacional e do 

trabalho, essa compreensão faz-se mister à eficácia de seu ofício. 

O que as pessoas/profissionais almejam e como eles entendem ser o trabalho e as 

relações estabelecidas a partir deles são questões que interferem diretamente na cultura e nos 

valores organizacionais no oferecimento de resistências ou facilidades nas ações, como 

seleção, socialização e comprometimento organizacional. Então, como fazer para se 

identificar e se comprometer (por consequência) com um trabalho cujo produto final 

(limpeza) é a ausência do produto concreto (o lixo)? Como se comprometer com um trabalho 

cujo profissional ainda parece ser visto de forma marginalizada ou discriminada? Como é 

estar num papel onde desde crianças ouvimos: “se não estudar, vai ser gari!”? Como estar 

satisfeito e sentir prazer num trabalho que exige muito esforço físico e mental para suportar o 

ritmo de produção de lixo cada vez mais acentuado?  

Uma série de variáveis interfere negativa e positivamente sobre esse trabalhador, 

ou melhor, sobre essa pessoa e sobre o seu significado individual do trabalho. De maneira 

geral, os sujeitos dessa pesquisa apresentaram um significado do trabalho mais associado à 

expectativa de prazer, ainda que com a predominância do aspecto instrumentalidade. As 

subamostras apresentaram, também, ideias de desprazer (coletores: carga mental). 

A existência, concomitantemente, dos padrões positivo e negativo na faceta 

descritiva do significado do trabalho para os coletores, por exemplo, corrobora com a ideia de 

que o constructo é dialético e dinâmico, subjetivo e social. Pois, o que individualmente eles 

vivem e desenvolvem no trabalho repercute direta ou indiretamente na família, no contexto 

sociocultural em que vivem e vice-versa. 

Mediante a compreensão do significado do trabalho para os agentes de limpeza e 

coletores, sugerimos o desenvolvimento de um programa de valorização interna e externa 

desses profissionais, que deverá favorecer a função expressiva do trabalho pela percepção 
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ampliada de contribuição com o progresso não somente familiar como também individual e 

social.  

A constatação de instabilidade do modelo de significado do trabalho de Borges 

(1999) nesta pesquisa dificulta a apresentação de uma estrutura generalizável, e, por 

consequência, a elaboração de um modelo teórico sobre significado do trabalho. Sugerimos a 

revalidação do IST de modo a sublinhar o caráter dinâmico, subjetivo e social do conceito.  

Aproveitando a centralidade da família e sua direta relação com a centralidade 

relativa do trabalho, também sugerimos programas em formatos interativos como teatro, 

cinema ou até cursos e treinamentos, a depender da exigência de nível de escolaridade, que 

tratem sobre conflitos familiares (alcoolismo, drogas, educação dos filhos, gestão financeira 

básica, orçamento familiar, violência contra a mulher) e suas estratégias de enfrentamento, 

com o objetivo de favorecer o bem-estar e qualidade de vida geral e no trabalho, assim como 

reduzir o absenteísmo e rotatividade e aumentar o comprometimento do trabalhador. 

Que a compreensão do significado do trabalho para os coletores e agentes de 

limpeza possa servir amplamente, não somente a nível organizacional, mas a nível individual 

e coletivo para os próprios profissionais, para a população e ciência.  
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ANEXO 1 

INVENTÁRIO DOS ATRIBUTOS 

DO SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

 

Objetivo: 

  Este questionário tem como objetivo levantar como o seu trabalho é 

caracterizado por você. As frases que o compõe foram extraídas de entrevistas com 

trabalhadores. 

 

Instruções de preenchimento 

  Para responder a este questionário não há necessidade de se identificar. Por 

isso não escreva seu nome nem assine. Ele é totalmente confidencial, só tendo acesso aos 

questionários individuais a equipe de pesquisa. 

  Adiante você encontrará um quadro, com três colunas. Na primeira há uma 

série de frases sobre o trabalho. As outras duas serão preenchidas por você.  

  Na segunda coluna, você marcará com um X sobre uma das bolas encontradas 

de acordo com o tamanho, para indicar quanto você acha que a frase corresponde a uma 

definição de como o trabalho “deve ser”. Se você marca a primeira bola (a menor) você 

estará dizendo que a frase diz algo que é o contrário da sua opinião. A partir da segunda bola, 

quanto maior for a marcada, mais a frase define o que o trabalho “deve ser”. 

  Na terceira coluna, você marcará um dos quadrados. Sua escolha expressará 

quanto a frase diz algo que “é”. Se você marca o primeiro quadrado (o menor) você está 

dizendo que a frase afirma algo que é o contrário do que ocorre realmente. A partir do 

segundo quadrado, quanto maior o marcado, mais você acredita que a frase corresponde a 

realidade, ou seja, diz algo que “é”. Observe que a escolha que você faz na segunda coluna 

não depende da que você faz na terceira e vice-versa. Para cada frase você apresenta duas 

respostas - uma na coluna do “deve ser”e outra na coluna do “é”. 
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Examine os exemplos no quadro abaixo: 

 FRASES DEVE SER É (Descreve a realidade) 

1  O meu local de trabalho é muito bonito.  

 

 

 

 

2  Eu passo os domingos com minha família  

 

 

 

 

3  Eu me sinto bem com a roupa que estou.  

 

 

 

 

 

  As respostas dos exemplos indicam que alguém considera que o local de 

trabalho deve ser bonito, mas que isto corresponde pouco à realidade. Atribui uma 

importância máxima a passar os domingos com a família, mas diz que isto só ocorre 

moderadamente. Considera - sentir bem com as roupas que usa - de uma importância pequena 

e que na realidade isto ocorre com uma freqüência moderada.  

  Preste bem atenção aos tamanhos de bolas e quadrados que você marca. Evite 

abusar no uso dos tamanhos máximos. 

 

  Lembre-se que esperamos que expresse suas opiniões tendo em vista o seu 

próprio trabalho. 

 

 FRASES DEVE SER É (Descreve a realidade) 

1  É um prazer realizar minhas tarefas.  

 

 

 

 

2  Trabalhando, tenho oportunidades de estar 

sempre mais profissionalizado. 

 

 

 

 

 

3  As pessoas sabem quanto é importante o meu 

trabalho. 

 

 

 

 

 

4  Os chefes sabem como se comunicar com 

cada um. 

 

 

 

 

 

5  O meu trabalho é o meu sustento. 

 

 

 

 

 

 

6  Trabalhando sou independente porque 

assumo minhas despesas. 

 

 

 

 

 

7  Ter um emprego é uma garantia. 

 

 

 

 

 

 

8  Trabalhar é obrigação de todas as pessoas.  
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FRASES DEVE SER É (Descreve a realidade) 

9.  Trabalhando, penso quanto os outros vão se 

beneficiar dos resultados do meu trabalho. 

 

 

 

 

 

10.  Se trabalho, tenho direito a um retorno 

merecido. 

 

 

 

 

 

11.  Sinto que todos os dias estou repetindo as 

mesmas coisas. 

 

 

 

 

 

12.  Trabalhar é pegar no pesado, fazer força.  

 

 

 

 

13.  Trabalhar exige da cabeça, do pensamento.  

 

 

 

 

14.  Tenho que pensar e me esforçar para 

conseguir fazer o trabalho. 

 

 

 

 

 

15.  No meu trabalho sinto ser tratado como 

pessoa respeitada. 

 

 

 

 

 

16.  No meu trabalho são tomados todos os 

cuidados necessários à higiene. 

 

 

 

 

 

17.  Fazendo minhas tarefas, não corro nem um 

risco físico. 

 

 

 

 

18.  Eu gosto de ver minhas tarefas prontas.  

 

 

 

 

19.  Minhas opiniões sobre o trabalho são levadas 

em conta. 

 

 

 

 

20.  Trabalhando se faz amigos.  

 

 

 

 

21.  Os chefes confiam em mim.  

 

 

 

22.  O trabalho é um meio de crescimento pessoal 

na vida. 

 

 

 

 

 

23.  Trabalhando, sou eu quem decido o que 

compro para mim. 

 

 

 

 

 

24.  O trabalho me proporciona as principais 

assistências (transporte, educação, saúde, 

moradia, aposentadoria, etc.). 

 

 

 

 

25.  Trabalho é responsabilidade, porque quem 

trabalha enfrenta os problemas daquele 

trabalho. 

 

 

 

 

26.  Reconheço a autoridade dos superiores.  

 

 

 

 

 FRASES DEVE SER É (Descreve a realidade) 

27.  A empresa cumpre com as obrigações para 

comigo. 
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28.  O trabalho preenche o tempo. 

 

 

 

 

 

 

29.  Trabalhar exige esforço físico.  

 

 

 

 

30.  O trabalho é duro, porque exige muito 

esforço, dedicação e luta. 

 

 

 

 

 

31.  Minha tarefa em si exige de mim tentar fazer 

melhor. 

 

 

 

 

 

32.  O que ganho no meu trabalho é suficiente e 

de acordo com meu esforço. 

 

 

 

 

 

33.  O resultado do meu trabalho me torna uma 

pessoa digna. 

 

 

 

 

 

34.  O trabalho é a principal força da existência 

humana. 

 

 

 

 

 

35.  As condições de conforto (higiene, 

disponibilidade de materiais, equi-pamentos 

adequados, conveniência de horário) facilitam 

a boa execução do trabalho. 

 

 

 

 

36.  Fazendo minhas tarefas, estou sempre 

aprendendo alguma coisa nova. 

 

 

 

 

 

37.  Eu assumo as consequências do que decido 

sobre meu trabalho. 

 

 

 

 

 

38.  Meu corpo é necessário para fazer minhas 

tarefas. 

 

 

 

 

 

39.  Os colegas de trabalho me querem bem. 

 

 

 

 

 

 

40.  O trabalho é minha sobrevivência.  

 

 

 

 

41.  Trabalhar bem é o que preciso fazer para 

continuar no meu emprego. 

 

 

 

 

 

42.  Trabalho para ter assistência para mim e para 

minha família. 

 

 

 

 

 

43.  O trabalho é a base do progresso de uma 

sociedade. 

 

 

 

 

 

44.  Trabalho é para ser feito de acordo com o que 

dizem os superiores. 

 

 

 

 

 

 FRASES DEVE SER É (Descreve a realidade) 

45.  Todo dia faço tarefas muito parecidas.  

 

 

 

 

46.  Trabalhar é estar ocupado fazendo alguma 

coisa. 
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47.  Trabalhando estou usando meu pensamento 

para fazer as tarefas. 

 

 

 

 

 

48.  O trabalho é corrido, quando se trabalha 

também em casa. 

 

 

 

 

 

49.  Trabalhar é fazer a tarefa.  

 

 

 

 

50.  Trabalho de acordo com minhas 

possibilidades. 

 

 

 

 

 

51.  Todos os trabalhadores se esforçam como eu.  

 

 

 

 

52.  Trabalhando sinto-me como máquina ou 

animal. 

 

 

 

 

 

53.  No meu trabalho são adotadas todas as 

medidas de segurança física recomendáveis. 

 

 

 

 

 

54.  Sou discriminado devido o meu trabalho.  

 

 

 

 

55.  Todos que trabalham têm os mesmos direitos.  

 

 

 

 

56.  Esforço-me muito e ganho pouco.  

 

 

 

 

57.  O trabalho me deixa esgotado.  

 

 

 

 

58.  Trabalhando sinto-me gente.  

 

 

 

 

59.  Trabalhando sinto-me atarefado.  

 

 

 

 

60.  Sou reconhecido pelo que faço.  

 

 

 

 

61.  Trabalho em ambiente limpo.  

 

 

 

 

62.  Mereço ganhar mais pelo meu trabalho  

 

 

 

 

 

 FRASES DEVE SER É (Descreve a realidade) 

63.  Quem trabalha está bem de cabeça. 

 

 

 

 

 

 

64.  No trabalho estão sempre me exigindo 

rapidez. 

 

 

 

 

 

65.  No meu trabalho tenho as ferramentas   
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necessárias.  

 

 

66.  Recebo toda assistência que mereço.  

 

 

 

 

67.  Trabalhando exercitamos o corpo. 

 

 

 

 

 

 

68.  Tenho que terminar minhas tarefas com 

pressa. 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Antes de entregar confira se para cada frase você apresentou uma resposta na coluna do “deve ser” 

(segunda coluna) e outra na coluna do que “é” (terceira coluna). 

 

 

Nesta SEGUNDA PARTE, você deve enumerar de 5 (mais importante) a 1 (menos importante) a 

ordem de prioridades de sua vida: 
 

comunidade   

família   

lazer   

religião   

trabalho   

 

 

 

 
DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

Iniciais do nome: Gênero:  

Data de nascimento:  Função: 

Escolaridade: Tempo na função:  

Estado civil: Tempo de empresa: 

Qtos Filhos: Salário + benefícios ($):  
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO BRAINSTORM SOBRE TRABALHO – Entrevista grupal 

 

1. Lanche (20 minutos) 

 Levar bolo e suco/refrigerante. 

2. Apresentação (5 minutos) 

 Nome, profissão, curso (X empresa) 

 Objetivo da reunião: “Estou aqui hoje, em nome da Universidade Federal de Sergipe e do 

Mestrado em Psicologia Social, para conversar e conhecer um pouco mais dessas categorias 

profissionais tão importantes para o bom funcionamento e a saúde da cidade de Aracaju: os 

agentes de limpeza e coletores de lixo. E vocês foram escolhidos para participar deste bate-

papo. Todos realmente gostariam de colaborar com esta pesquisa? Então, desde já, 

agradecemos a participação”. 

3. Dinâmica de integração grupal (20 minutos) 

 Dinâmica do nó: “E para nos sentirmos mais à vontade e conhecer a todos que aqui estão, 

gostaria que todos levantassem, formassem um círculo, uma roda. Com as mãos dadas, 

gostaria que cada um se apresentasse e prestasse atenção na apresentação dos colegas, dizendo 

o nome, a idade, há quanto tempo trabalha na empresa e na função que exerce atualmente. 

Gostaria que memorizassem os colegas que estão do seu lado direito e esquerdo, que 

soltassem as mãos e começassem a andar por este espaço. [Após 1 minuto] Agora gostaria que 

parassem onde estão e tentassem segurar nas mãos daquelas pessoas que estavam do seu lado 

esquerdo e direito. Não pode mais soltar as mãos. Silenciosamente, os senhores deverão 

montar o mesmo círculo que existia no início, mas lembrem-se: sem soltar as mãos e nem 

falar. [Caso não consigam, autorizar a fala, em seguida]. Com o círculo refeito, a dinâmica 

pode ser finalizada.” 

 Repetir que o objetivo foi a apresentação e integração do grupo, e agradecer a participação. 

4. Brainstorm (30 minutos) 

 “Com quantos anos vocês começaram a trabalhar?”. 

 “Sabem aqueles programas de televisão que fazem um bate-papo com os artistas e que pedem 

que eles falem o que vier à cabeça? É isso o que eu gostaria que vocês fizessem. Dizer tudo o 

que vem à cabeça e que esteja relacionado à palavra trabalho. O que é trabalho para vocês?”. 

 “O que há de melhor e de pior na atividade (trabalho) que vocês fazem?” 

 “O que vocês fariam se ganhassem na loteria?”. 

 

5. Finalização (5 minutos) 

 “Quero agradecer muito a participação de vocês, dizer que foi muito bom, que aprendi 

bastante com as experiências trazidas aqui, que tudo isso vai ser muito útil para a pesquisa que 

estamos desenvolvendo e desejar boa sorte e sucesso para a vida de todos! Obrigada”. 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Significado do trabalho para 

agentes de limpeza e coletores de Aracaju/SE”. Neste estudo pretendemos compreender o significado e a 

centralidade do trabalho para trabalhadores terceirizados da limpeza urbana e da coleta de resíduos sólidos da 

cidade de Aracaju (SE). 

 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é conhecer uma categoria profissional ainda pouco pesquisada 

cientificamente, favorecendo à mesma uma melhor qualidade de vida no trabalho e maior reconhecimento da 

profissão por parte da comunidade, contribuir com organizações atuantes nesta área a partir da apresentação 

de processos organizacionais mais saudáveis e eficazes, além de aperfeiçar um instrumento de pesquisa já 

validado no Brasil,o IST – Inventário de Significado do Trabalho. 

 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: a) reunião com trabalhadores da limpeza urbana e 

coleta de resíduos sólidos para contato com a forma de linguagem, inteligibilidade e construção psicossocial do 

significado do trabalho; b) teste de inteligibilidade do IST com outros agentes de limpeza e coletores de lixo, 

separadamente; c)piloto do IST, questão sobre centralidade do trabalho e dados sócio-demográficos; d)coleta 

de dados com trabalhadores da categoria profissional em questão. 

 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você 

será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se 

a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido(a) pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Este 

estudo apresenta risco mínimo (o mesmo que se tem no desenvolvimento de atividades rotineiras como 

conversar, por exemplo). 

 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________ fui informado(a) dos objetivos do presente 

estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 

participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Aracaju, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

_____________________________________  _____________________________________  

 

Assinatura do(a) participante    Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS - UFS 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO / CAMPUS DA SAÚDE PROF. JOÃO CARDOSO NASCIMENTO JR. 

ARACAJU (SE) - CEP: 49060-100 

FONE: (79) 2105-1805 / E-MAIL: cephu@ufs.br 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: FERNANDA DE OLIVEIRA NUNES 

ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON, S/N, JARDIM ROSA ELZE  

SÃO CRISTÓVÃO (SE) - CEP: 49100-000 

FONE: (79) 2105-6784 / 9979-0314 / E-MAIL: fer_nanda_nunes@hotmail.com  

mailto:cephu@ufs.br
mailto:fer_nanda_nunes@hotmail.com
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