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RESUMO: A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde Pública que tem como

objeto de estudo as relações entre o trabalho e a saúde. O presente estudo teve por

objetivo conhecer melhor a relação trabalho-saúde, a noção e construção de saúde, o

desempenho e o desenvolvimento do trabalho, as dificuldades quanto ao fornecimento de

recursos necessários para a aplicação de seus serviços e ações de prática de reciclagem

e sustentabilidade no ambiente  de funcionários  da limpeza terceirizados que prestam

serviços  a  duas  universidades  diferentes.  O  estudo  realizado  foi  do  tipo  descritivo-

exploratório e a coleta de dados ocorreu por meio de questionários entre o período de 1

de setembro a 5 de outubro de 2013. Estas foram realizadas em duas universidades do

Distrito Federal: a Universidade de Brasília - UnB, Faculdade de Ceilândia, localizada na

Ceilândia; e a Universidade Católica de Brasília - UCB, localizada em Taguatinga. Quanto

às vertentes antropológicas abordadas, percebeu-se que: os funcionários não apresentam
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conhecimento  da  relação  saúde,  ambiente  e  trabalho;  a  construção  de  um ambiente

reciclável e sustentável está sendo construída, porém, ainda com déficits na separação e

coleta seletiva dos resíduos. E, todavia, notou-se por parte da equipe, que há entre as

instituições, grandes diferenças no ambiente, e na ausência de distribuição de materiais e

equipamentos  de  segurança,  como  luvas  e  máscaras,  que  podem  comprometer

significativamente a ocasionalidade das doenças que acometem esses funcionários,  e

que também, impedem que a coleta seletiva seja realizada.

Descritores: Meio ambiente. Sustentabilidade. Antropologia da saúde. Saúde. Trabalho.

INTRODUÇÃO

Ter saúde e bem-estar no trabalho é necessariamente compreender a noção de

sujeito e ator de sua vida e de sua vida no trabalho, numa relação social de troca com os

outros  trabalhadores,  numa  busca  constante  de  conhecimento  e  de  luta  contra  os

mecanismos de desvalorização e de precariedade do trabalho, o que implica um processo

de construção e um avanço das condições de trabalho e da qualidade de vida e de saúde

dos trabalhadores (AGOSTINI, 2002). 

No entanto, a saúde do trabalhador se coloca dentro da área do conhecimento

técnico-científico  como  um  instrumento  que  possibilita  o  controle  social  do  processo

produtivo, tendo por base os critérios de saúde. Ao tentar analisar os problemas de saúde

relacionados ao processo de trabalho, temos a compreensão da sua dimensão social e

política, o que possibilita entender a saúde dos trabalhadores como a expressão de forças

e  de  formas  de  organizações  de  um  movimento  histórico  e  dinâmico  da  classe

trabalhadora (AGOSTINI, 2002).

Esse tema, alvo principal do nosso estudo, inclui outras áreas, que, para Nardi:

Entende-se por saúde do trabalhador o conjunto de conhecimentos

oriundos  de  diversas  disciplinas,  como  Medicina  Social,  Saúde

Pública,  Saúde  Coletiva,  Clínica  Médica,  Medicina  do  Trabalho,

Sociologia,  Epidemiologia  Social,  Engenharia,  Psicologia,  entre

tantas  outras,  que  –  aliado  ao  saber  do  trabalhador  sobre  seu

ambiente de trabalho e suas vivências das situações de desgaste e

reprodução  –  estabelece  uma  nova  forma  de  compreensão  das

relações  entre  saúde  e  trabalho  e  propõe  uma  nova  prática  de

atenção à saúde dos trabalhadores e intervenção nos ambientes de

trabalho.



De acordo com a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (2004),

trabalhadores são todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento

próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado

de trabalho, nos setores formais ou informais da economia. Estão incluídos nesse grupo

os  indivíduos  que  trabalharam  ou  trabalham  como  empregados  assalariados,

trabalhadores  domésticos,  trabalhadores  avulsos,  agrícolas,  autônomos,  públicos,

cooperativados e empregadores – particularmente, os proprietários de micro e pequenas

unidades de produção. São também considerados trabalhadores aqueles que exercem

atividades não remuneradas – habitualmente em ajuda a membro da unidade domiciliar

que tem uma atividade econômica, os aprendizes e estagiários e aqueles, temporária ou

definitivamente, afastados do mercado de trabalho por motivo de doença, aposentadoria

ou desemprego.

O momento culminante de mobilização popular pela saúde do trabalhador no Brasil

dá-se na VIII Conferencia Nacional de Saúde, em 1986, e na I Conferência Nacional de

Saúde do Trabalhador, também em 1986. A afirmação do movimento dentro do campo

institucional acontece na IX Conferência Nacional de Saúde e na II Conferência Nacional

de  Saúde  do  Trabalhador  em  1994  (DIAS,1994).  Consolida-se,  dessa  forma,  como

conceito dentro dos textos legais da Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde

(Lei 8.080) de 1990. Tem-se a seguinte definição legal no artigo VI da lei 8.080: 

“conjunto  de  atividades  que  se  destina,  através  de  ações  de

vigilância  epidemiológica  e  vigilância  sanitária,  à  promoção  e

proteção  da  saúde  dos  trabalhadores,  assim  como  visa  à

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos

aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho” (BRASIL,

1990).

         A Saúde do Trabalhador aos poucos vem sendo incorporada às ações do Sistema

Único de Saúde – SUS.  Após a definição do conceito ampliado de saúde na Constituição

de 1988 e Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 1990, o SUS assume a responsabilidade em

coordenar essas ações sob o título de Saúde do Trabalhador. 

        Em condições práticas, as ações de Saúde do Trabalhador apresentam

dimensões sociais, políticas e técnicas indissociáveis. Como consequência, esse campo

de atuação tem interfaces com o sistema produtivo e a geração de riqueza, a formação e

o preparo da força de trabalho, as questões ambientais e a seguridade social. As ações



de saúde do trabalhador estão ainda integradas com as de saúde ambiental, uma vez que

os riscos gerados nos processos de trabalho podem afetar, também, o meio ambiente e a

população em geral (DIAS, 1994).

Entre  os  determinantes  da  Saúde  do  Trabalhador  estão  compreendidos  os

condicionantes macro estruturais vinculados às questões sociais, políticas, econômicas e

ecológicas, além daqueles inerentes aos processos e ambientes de trabalho, tais como os

fatores de riscos ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos - e

aqueles decorrentes da organização laboral. Portanto, as ações de Saúde do Trabalhador

têm como foco as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as relações

saúde-trabalho-doença  em  toda  sua  complexidade,  por  meio  de  uma  atuação

interdisciplinar, intersetorial e multiprofissional (DIAS, 1994).

Além  da  saúde  do  trabalhador,  em  específico  o  trabalhador  da  limpeza,  outro

parâmetro muito importante em nossa pesquisa, que esta diretamente relacionada aos

participantes, é a questão da sustentabilidade. 

Desenvolvimento sustentável pode ser definido como “aquele que permite satisfazer

suas  necessidades  sem  comprometer  a  capacidade  das  futuras  gerações”

(BRUNDTLAND, 1987). Segundo Sikdar (2003), desenvolvimento sustentável pode ser

visto como um balanço entre desenvolvimento econômico, gestão ambiental e igualdade

social. Assim a sustentabilidade somente ocorrerá quando as condições econômicas e

sociais forem melhoradas ao longo do tempo sem exceder a capacidade ambiental.

Dahl  (1997)  comenta  que  o  termo  “desenvolvimento  sustentável”  é  claramente

carregado de valores, existindo uma forte relação entre os princípios, a ética, a crenças e

os valores que fundamentam uma comunidade e sua concepção de sustentabilidade. 

Com  isso,  foram  levantadas  questões  referentes  à  reciclagem,  reutilização  de

materiais,  lixo,  sujeira  e  a  frequência  com  que  esses  os  profissionais  da  limpeza

enfrentam a separação de materiais em lixeiras específicas relacionando ao ambiente em

que trabalham, enfatizando os perfis tanto das instituições pesquisadas, quanto de seus

alunos. 

Segundo Lazzari  & Reis (2011)  o lixo é definido, em geral,  como resíduo sólido

descartado pela população. Os profissionais encarregados de sua coleta e do seu destino

final são chamados genericamente de lixeiros ou garis.



No início  do  século,  os serviços de limpeza urbana foram entregues à iniciativa

privada, quando então os garis assumiram as companhias industriais, por autorização de

governos municipais, para desempenhar os serviços de coleta, transporte e destino do

lixo. Desde então, os trabalhadores da coleta de lixo passaram a ser denominados pelo

nome genérico de seus patrões: garis (VELLOSO, 1997).

Velloso (1997) afirma ainda que a visão social desse grupo de trabalhadores e sua

própria autoimagem são problemáticas do ponto de vista de nossa sociedade. Ocorre que

há um menosprezo pela referida ocupação que se origina dos próprios lixeiros, de suas

condições  econômicas  e  de  trabalho  adversas,  que  dinamicamente  interagem com a

imagem social da própria profissão e automaticamente refletem em sua saúde, atrelados

então as fontes de mal-estar psíquico em relação à vida e identidade profissional.

Este estudo busca investigar o processo de trabalho de profissionais da limpeza em

Instituições  de  Ensino  Superior,  aprofundado  em  questões  de  saúde  ocupacional,

apropriando-se  de  comparações  na  saúde,  desempenho  e  atividades  sustentáveis

desenvolvidas por esses funcionários.

OBJETIVO GERAL

Descrever a saúde do trabalhador com as atividades desenvolvidas no âmbito de

seu trabalho em uma instituição de ensino superior.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conhecer o perfil dos funcionários;

Caracterizar a saúde a partir do processo de trabalho;

Investigar os procedimentos adotados pelos trabalhadores e pelas instituições de

ensino frente às ações de prática de reciclagem e sustentabilidade no ambiente.

METODOLOGIA

Este  estudo  do  tipo  descritivo-exploratório,  considerado  exploratório  quando  o

problema é pouco conhecido, ou seja, quando as hipóteses ainda não foram claramente

definidas,  na  região  e  local  desses  funcionários.  Tal  como  a  pesquisa  descritiva,  a

pesquisa  investigatória  inicia-se  por  algum fenômeno de  interesse;  mas  ao  invés  de,

simplesmente,  observar  e  registrar  a  incidência do fenômeno, a  pesquisa exploratória



buscar explorar as dimensões e outras correlações desse fenômeno, a maneira pela qual

se manifesta e outros fatores com os quais ele se relaciona. (POLIT et all., 2004)

A pesquisa foi realizada em duas universidades do Distrito Federal: a Universidade

de Brasília, campus da Ceilândia, localizada na Ceilândia; e a Universidade Católica de

Brasília, localizada em Taguatinga. As universidades compreendem um campo de cidades

próximas e vizinhas, localizadas à 25 a 30 quilômetros da capital do Brasil, Brasília. A

seleção das universidades foi realizada a partir do critério de proximidade, contemplando

o quesito comparativo entre a esfera publica e privada. 

Quanto à população de estudo, foi  composta primeiramente por funcionários da

Universidade de Brasília, de cunho federal, mas acometendo apenas os que atuam no

campus da Ceilândia definitivo, denominado UED, e no campus improvisado, no Centro

de Ensino Médio 4. Em seguida, a fim de obter o comparativo específico a respeito dos

temas “recursos materiais, coleta seletiva e ambiente propício ao trabalho” incluiu-se uma

Universidade de cunho particular, a Universidade Católica de Brasília.

A coleta de dados ocorreu entre o período de 1 de setembro a 5 de outubro de

2012,  compreendendo  todo  o  mês  de  setembro  e  alguns  dias  do  início  de  outubro,

mediante  roteiro  de  entrevista  aberta,  deixando  espaço  para  que  os  entrevistados

expusessem opiniões, críticas e pontos cruciais em seus respectivos trabalhos. Obteve-se

consentimento livre e esclarecido de cada funcionário e foram respeitados os princípios

bioéticos postulados na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

As  entrevistas  foram  gravadas,  transcritas  e  analisadas  qualitativamente  pelo

método de análise de conteúdo. Este é composto de um conjunto de técnicas de análise

das comunicações, com vistas não ao estudo da língua ou da linguagem, mas sim à

determinação mais ou menos parcial das condições de produção dos textos, que são o

seu objeto (BARDIN, 1977).

RESULTADOS

A  coleta  de  dados  foi  realizada  na  Universidade  de  Brasília  (UnB)  e  na

Universidade  Católica  de  Brasília  (UCB),  instituições  de  caráter  público  e  privado,

respectivamente. Ambas atendem seus serviços de limpeza conforme contrato/convênio

com empresas terceirizadas do Distrito Federal.



Para o estudo pretendeu-se atingir uma amostra populacional de 30 funcionários,

15 em cada instituição, porém esse quantitativo não foi  alcançado, na UnB obteve-se

apenas 10 entrevistas  e  na UCB, 12 entrevistas.  A incompatibilidade na UnB se deu

devido à separação da Universidade, anexo improvisado, no Centro de Ensino Médio 4 de

Ceilândia,  e  campus  definitivo.  O  mesmo  ocorreu  na  UCB,  choque  entre  as  grades

horárias  dos  entrevistadores  e  escala  de  funcionários.  Os  dados  foram  analisados

separadamente  conforme a  ordens das questões da entrevista  modelo  utilizada,  com

apresentações de gráficos e com uma parcial separação das Universidades na análise. 

Com base nos dados foram estabelecidas as seguintes categorias :  Características

Pessoais; Conhecimentos Técnicos  e Saúde no Trabalho.  Cada universidade teve uma

análise de categoria.

Na categoria Características Pessoais, constatou se que:

Universidade de Brasília (UnB)

Tabela 1. Distribuição dos funcionários por Residência e Tempo de Trabalho, UnB,

2012.

VARIÁVEL (n) %

Residência 

Ceilândia 7 70

Samambaia 2 20

Brazlândia 1 10

Tempo de Trabalho

1 mês 1 10

2 meses 1 10

5 meses 2 20

1 ano 2 20

2 anos 3 30

3 anos 1 10

TOTAL 10 100

Fonte: Elaboração própria.

Nota se que a maioria  dos participantes (70%) residia  na cidade de Ceilândia,



seguido de Samambaia (20%) e Brazlândia (10%). 

Quanto ao tempo de trabalho, constatou-se que havia uma permanência de 1 mês

a 3 anos.  Sendo o período de 2 anos com mais trabalhadores.  Alguns entrevistados

relataram já terem trabalhado com limpeza antes. “Tem vinte anos que eu trabalho na

limpeza.” (E1).

As atividades desenvolvidas estavam relacionadas à limpeza geral do ambiente,

desde salas  de  aula  até  o  espaço externo,  envolvendo  coleta  de  lixo  e  limpeza  dos

banheiros. 

Universidade Católica de Brasília (UCB)

Tabela 2. Distribuição dos funcionários por Residência e Tempo de Trabalho, UCB, 

2012.

VARIÁVEL (n) %

Residência 

Ceilândia 3 25

Samambaia 4 33,3

Taguatinga 4 33,3

Jardim Ingá 1 8,3
Tempo de Trabalho

6 meses 1 8,3

1 ano 2 16,7

2 anos 2 16,7

3 anos 2 16,7

4 anos 3 25

5 anos 1 8,3

7 anos 1 8,3

TOTAL 12 100

Fonte: Elaboração própria.

A maioria dos entrevistados residia em Taguatinga (33,3%), seguidos de 

Samambaia (33,3%), Ceilândia (25%) e Jardim Ingá (8,3%).

Constatou-se  que  o  tempo  de  trabalho  variou  de  seis  meses  a  7  anos,  com

permanência da maioria no período de 4 anos. Quando questionados sobre as atividades



desenvolvidas, todos responderam auxiliar de limpeza.

Na categoria Conhecimentos Técnicos, observou-se que: 

Universidade de Brasília (UnB) 

A concepção de lixo por parte dos funcionários era caracterizada como abrangente,

pois declaravam como lixo:  “... materiais descartados, sem mais utilidades...” (E 2);  “...

coisas que não servem mais...” (E 3).

Outro  tema  levantado  refere-se  à  reciclagem,  e  a  partir  de  respostas  diretas,

declaravam como “Reaproveito de lixo.” (E 5) e “Material Reutilizável.” (E 6).

Quando  questionados  sobre  a  separação  do  lixo,  houve  resposta  unânime,

caracterizando como uma importante ação.

No que se refere ao uso de lixeiras na instituição, todos alegaram fazer utilização.

Porem em alguns casos não era realizado um uso correto, com base na separação do lixo

e na coleta seletiva.

Tabela 3. Distribuição das informações referentes a sustentabilidade, UnB, 2012.

VARIÁVEL (n) %

Separação do lixo

Sim 3 30

Não 5 50

Mais ou menos 2 20

Uso correto das lixeiras pelos estudantes

Sim 3 30

Não 5 50

Alguns 2 20

Coleta Seletiva nas residências

Sim 1 10

Não 6 60

Às vezes 3 30

TOTAL 10 100

Fonte: Elaboração própria.

A maioria dos entrevistados (50%) relatou não fazer uma separação do conteúdo

das lixeiras. Já 30% dos participantes se preocupam com essa separação e a minoria



(20%) alegou que nem sempre se preocupa com isso. 

Observou-se também, o perfil do estudante da instituição em relação ao uso das 

lixeiras, a partir da percepção dos profissionais da limpeza.

Para os entrevistados, grande parte dos alunos (50%) não realizava um uso correto

das lixeiras. 

Foi questionada aos entrevistados a relação do trabalho com a residência, se as

técnicas utilizadas no trabalho também eram usadas nas casas. 

Universidade Católica de Brasília (UCB)

Na UCB, a concepção de lixo dos funcionários se assemelha a concepção dos

funcionários da UnB. Para eles lixo, “... é tudo que se joga fora...” (E 3), “... aquilo que não

se quer mais...” (E 6).

A  visão  sobre  reciclagem  e  separação  do  lixo  também  foram  unanimes,

consideradas como ações de grande importância. 

Quanto à utilização das lixeiras, todos afirmaram realizar de forma correta, levando

em consideração a separação do lixo por conteúdo.

Tabela 4. Distribuição das informações referentes a sustentabilidade, UCB, 2012.

VARIÁVEL (n) %

Separação do lixo

Sim 10 83,4

Não 1 8,3

Mais ou menos 1 8,3

Uso correto das lixeiras pelos estudantes

Sim 9 75

Não 2 16,7

Alguns 1 8,3

Coleta Seletiva nas residências

Sim 12 100

Não 0 0

Às vezes 0 0



TOTAL 12 100

Fonte: Elaboração própria.

Já o perfil de estudantes da UCB em relação ao uso das lixeiras, observado a partir

da percepção dos profissionais da limpeza, notou-se grande diferença quando 

comparados aos da UnB. 

Diferente  da  UnB,  os  funcionários  afirmaram  que  os  estudantes  da  instituição

fazem o uso correto das lixeiras, preocupando-se com a separação dos conteúdos.

Quanto à questão da relação do trabalho com a residência, foi questionada aos

entrevistados se as técnicas utilizadas no trabalho também eram usadas nas casas.

Na categoria Saúde no Trabalho, observou- se que:

Universidade de Brasília (UnB)

Nesta  categoria,  o  intuito  foi  incitar  a  concepção  de  saúde  dos  participantes,

relacionando sua saúde com as atividades desenvolvidas no trabalho. Buscar saber, se o

trabalho interfere no bem estar de cada um. 

Tabela 5. Distribuição da relação da doença com o trabalho, UnB, 2012. 

VARIÁVEL (n) %

Relação de doença com trabalho

Sim 5 50

Não 4 40

Às vezes 1 10

Doenças Acometidas

Estresse 3 30

Alergia 4 40

Dores 2 20

Outros 1 10

Consultas de rotina

Sim 4 40

Não 6 60

TOTAL 10 100



Fonte: Elaboração própria.

Observou-se que a uma parte dos funcionários (50%) já teve algum problema de

saúde  relacionado  ao  trabalho.  Em  sua  maioria,  os  problemas  de  saúde  foram

caracterizados como alergias a produtos químicos (40%), seguidos de estresse (30%),

dores (20%) entre outros (10%).

Os participantes se mostraram preocupados em relação à própria saúde, tendo

ciência da importância de consultas para a manutenção do bem estar. Porem relatam

dificuldades no acesso devido à carga horária do serviço. “...Vou, de vez em quando eu

vou né, mas na hora que tem tempo né...” (E 8).

Universidade Católica de Brasília (UCB)

Seguindo  o  mesmo  sentido,  buscou-se  estimular  nos  participantes  a  visão  de

saúde e ter conhecimento se a função desenvolvida no trabalho interferia na saúde de

cada funcionário.

Tabela 6. Distribuição da relação da doença com o trabalho, UCB, 2012. 

VARIÁVEL (n) %

Relação de doença com trabalho

Sim 2 16,7

Não 10 83,3

Doenças Acometidas

Estresse 5 41,7

Alergia 4 33,3

Dores 2 16,7

Outros 1 8,3

Consultas de rotina

Sim 2 16,7

Não 10 83,3

TOTAL 12 100

Fonte: Elaboração própria.

Constatou-se  que  problemas  de  saúde  relacionados  ao  trabalho  não  era  algo

comum na instituição, ocorrendo com 17% dos entrevistados. Dentre esses problemas

acometidos, os principais são cansaço, dores nas mãos e alergia a produtos químicos.



Os funcionários entrevistados possuíam uma preocupação com a saúde, porém

não realizavam nenhum acompanhamento médico de rotina.  “Quase nunca vou.” (E 4);

“Não vou muito ao médico.” (E 7);  “Eu vou mais quando to doente mesmo.” (E 6);  “Vou

quando em sinto mal.” (E 2).

DISCUSSÃO

O estudo abordou categorias que abrangeu uma linha de pesquisa onde queríamos

enquadrar  três  temas principais:  a  noção  e  construção de  saúde,  o  desenvolvimento

sustentável  e as possíveis  diferenças entre o serviço desenvolvido nas Universidades

públicas e privadas.

Quanto  ao  desenvolvimento  sustentável  notou-se  que  apesar  de  um  nível  de

instrução relativamente baixo sobre a reciclagem, todos os entrevistados afirmaram ser

um caminho certo, mesmo com grande dificuldade para executá-la. Um grande problema

identificado foi  a precariedade no fornecimento de alguns materiais,  principalmente na

Universidade  de  Brasília,  instituição  pública,  interferindo  diretamente  nos  serviços

desenvolvidos.

O  fornecimento  de  materiais  tem  grande  influência  na  questão  de  saúde  dos

funcionários.  Nas  perguntas  relacionadas  à  saúde,  muitas  respostas  transpareceram

apenas a preocupação com doenças patológicas, mesmo havendo queixas sobre dores,

não  se  atentaram  quanto  a  outros  riscos  como,  por  exemplo,  cortar-se,  ferir-se,

escorregar, etc. 

Segundo a afirmativa  de Silveira  (2009)  os riscos acometidos às pessoas com

essas funções de limpeza, particular, em recintos pequenos e até limpezas externas e

urbanas, os riscos são grandes, como: caminhões de lixo, vidros e metais, exposição a

substâncias perigosas incluindo lixo hospitalar, inalação de gases decorrentes de matéria

orgânica em putrefação, infestação com moscas, tentação de comer restos alimentares,

precárias condições sanitárias (água, alimentos, abrigos, etc.), risco de atropelamento por

caminhões de lixo, moradia perto de depósitos de lixo. Atropelamento por veículos, cortes,

queimaduras, doenças infecciosas (tétano, hepatite, tuberculose, doenças respiratórias,

micoses, etc.), parasitoses, intoxicação alimentar, desnutrição, exposição a temperaturas

extremas e intempéries.

O acidente de trabalho pode ser conceituado como um fato ou acontecimento, o

qual esteja relacionado ao trabalho do acidentado e que determine a morte, perda ou



redução da capacidade para o trabalho (TORTORELLO, 2014).

O uso de EPI é indispensável, entretanto, o EPI não evita totalmente a exposição

do trabalhador, outro fator importante é que a utilização incorreta também pode se tornar

um risco para a saúde dos trabalhadores (VEIGA et all, 2007).

Serviços de limpeza podem acarretar riscos de saúde que normalmente passam

despercebidos. Utilização de produtos químicos sem proteção adequada, falta de suporte

para  realização  das  atividades,  problemas  respiratórios,  entre  outros,  resultam  em

grandes problemas de saúde, podendo levar a óbito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar  do  trabalho  da  limpeza  ficar  sobre  a  responsabilidade  de  empresas

terceirizadas, é possível verificar que a uma diferença nos resultados, pressupomos que

tal diferença se da devido à rigidez e exigência maior por parte da empresa contratada ou

do contratador.

Entretanto  as  controvérsias  apresentadas  se  dão  nos  dois  grupos  de  amostra,

como o fato dos trabalhadores, em sua maioria, não levarem para dentro de suas casas

as técnicas de reciclagem utilizadas e por eles bem vista no trabalho. Ou a realidade de

que ambos os grupos não possuem uma atenção especial a sua saúde, salvo os casos de

doenças crônicas.

O  exemplar  estudado  também  coincide  as  respostas  abertas,  mesmo  que

explicadas  de  formas  diferente,  aplicadas  nos  dois  diferentes  ambientes  de  serviço

pesquisados.

Dessa  forma,  das  vertentes  que  tentamos  abordar,  entendeu-se  que:

primeiramente  as  pessoas  que  realizam  atividades  com  lixo  não  tem  noção  do  que

realmente esses “restos de materiais” significam, tem apenas noções básicas, mas que

deveriam sem aprofundadas por trabalharem cotidianamente com isso; a construção de

um ambiente reciclável, sustentável está sendo construída, mesmo com alguns déficits na

separação e coleta seletiva dos resíduos; notou-se por parte da equipe, que apesar de

não haverem muitas diferenças entre as instituições, a falta de material e equipamentos

de  segurança,  como  luvas,  para  os  funcionários,  resulta  em  um  comprometimento

significativo da ocasionalidade das doenças que acometem esses funcionários, e também

impede que a coleta seletiva seja realizada; e por último, notou-se grande preocupação



das  doenças,  apesar  de  não  terem  relatado  quantitativamente  pelos  funcionários  da

Católica, em gravações, houve relatos dos funcionários da UnB, de doenças relacionadas

ao trabalho mais graves, como alergia profunda nas unhas, levando à desenvolvimento de

fungos,  e  a  hipertensão  arterial  com  alto  índice  de  acometimento  pelo  estresse  no

trabalho.

ANEXO

Modelo de perguntas às entrevistas com funcionários da limpeza

1. Há quanto tempo você trabalha nessa instituição?
2. Já trabalhou em outros lugares com limpeza, por exemplo, como auxiliar de 

serviços gerais? Há quanto tempo você trabalha nessa área?
3. O que você faz aqui? Quais são suas atividades? Quais atividades você 

desenvolve no seu trabalho? 
4. O que é o lixo? O que você entende por lixo?
5. Para você, o que é sujeira?
6. O que é reciclar, algo ser reciclado, material reciclado?
7. Você sabe o que os catadores fazem?
8. Você acha importante separar o lixo?
9. Você usa as lixeiras? Separa/seleciona o que põe nelas?
10.Você acha que os estudantes jogam os restos de alimentos em lixos 

orgânicos e papéis e plásticos nos lixos secos? Ou jogam o lixo 

aleatoriamente sem a consciência da coleta seletiva?
11. Há muita sujeira e lixo jogado no chão no seu local de trabalho? E nos 

banheiros, há preservação da limpeza ou os alunos sujam muito o local? 
12.Você faz coleta seletiva na sua casa? Ou mistura restos orgânicos com 

papéis e plásticos?
13.Você conhece alguém que vive ou complementa a renda vendendo material

, reciclado da separação do lixo? 
14.Você acha que o seu trabalho afeta a sua saúde de alguma forma? De que 

forma? Você já ficou doente por causa do trabalho?
15.Você se preocupa com isso, com sua saúde no trabalho? 
16.Você tem consultas e/ou visitas frequentes ao médico? O que você faz para

prevenir possíveis problemas?
17.Quer deixar alguma contribuição ou responder alguma pergunta que não 

listamos?
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