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DIREITO AO TRABALHO

Participação Cidadã
pelo Direito ao Trabalho
As lutas e reivindicação pelo direito ao trabalho
são históricas, marcadas principalmente pela presença de sindicatos e outras associações trabalhistas. No
Brasil, a criação de um sistema de proteção do/a trabalhador/a no início do século XX remonta a uma série
de reivindicações por melhores condições de trabalho,
salários e outras garantias em relação aos direitos trabalhistas e encabeçadas pelo movimento operário.
Nas últimas décadas, assistiu-se ao desmonte de
vários direitos sociais conquistados, flexibilização e
precarização do trabalho. No entanto, vários movimentos sociais e organizações civis vêm agregar nas
suas bandeiras a luta pelo direito ao trabalho, tais
como o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, organizações e movimentos de mulheres, organizações e
movimentos pela igualdade racial, entre outros, além
de conquistas e ações históricas como a Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), as diversas lutas dos movimentos operário e trabalhista, a criação de organizações e partidos de articulação dos trabalhadores.
Neste sentido, o Incid, através da Cidadania Ativa
e das informações disponíveis no Banco de Dados de
Espaços e Ações da Cidadania Ativa (BDEAC) organizou um indicador que relaciona o número de espaços de participação cidadã pelo direito ao trabalho e a
população dos municípios da AAI. O indicador Participação Cidadã pelo Trabalho apresenta a taxa de espaços de participação que declararam trabalhar com o
tema trabalho e renda a cada 10 mil habitantes. Foram
considerados os espaços mapeados pelo BDEAC1.
No último levantamento realizado, em 2016, considerando os espaços de participação cidadã cadastrados no BDEAC cujo tema de atuação é trabalho
e renda, Silva Jardim e Cachoeiras de Macacu apresentam destacadamente as maiores taxas em relação
à população residente dos municípios. Em Silva Jardim, há 7 espaços de participação cidadã para cada
10 mil habitantes e em Cachoeiras de Macacu há 6,2
espaços para cada 10 mil habitantes.
1. Considera-se um total de 1622 espaços de participação cidadã armazenados no BDEAC.
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Nos demais municípios a taxa apresentada é menor
que 5 espaços para cada 10 mil habitantes. As menores
taxas de espaços que atuam pelo direito ao trabalho
em relação ao total da população foram registradas em
Magé (0,9) e Itaboraí (0,8). Considerando a AAI, a taxa
é de 1,4 espaços a cada 10 mil habitantes.
O monitoramento do indicador apresenta as verificações dos dois anos anteriores, além da última medição comparativamente. De forma geral, os municípios apresentam não apresentam nem aumento, nem
decréscimo da taxa de espaços cujo tema de atuação
é trabalho e renda em relação à população2, mantendo-se assim estável na maior parte dos municípios.
É relevante considerarmos que nos últimos anos
novos postos de trabalho foram criados no território,
mobilizando categorias profissionais que não eram
expressivas em alguns desses municípios, como as
que atuam nos setores da construção civil pesada e
metalurgia.

2. Em Casimiro de Abreu a Rede de Cidadania Ativa realizou uma verificação
dos espaços cujo tema de atuação é saúde que constavam no cadastro
e verificaram que parte deles eram organizações que não funcionavam
mais. Esse acompanhamento da cidadania ativa é essencial para o fortalecimento do BDEAC enquanto ferramenta de fortalecimento das lutas
cidadãs. Além de Casimiro de Abreu, foram feitas revisões de espaços
que trabalham com o tema como Tanguá, Guapimirim e Saquarema.
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