
Desenvolvimento Local em Duque de Caxias; enclaves e possibilidades à 
Democracia Participativa. 

 
Introdução 
 
O município de Duque de Caxias tem como base do seu crescimento econômico o 

refino do petróleo, operado na Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), localizado no 
seu segundo distrito, o de Jardim Primavera, onde também está localizada a sede 
municipal desde 1991. Em 1999 este município correspondia a 0,8% do PIB do Brasil e 
em 2002 ele tem o 6º PIB brasileiro, com 1%. 

Mas se na virada do milênio, Duque de Caxias começava a expressar um 
crescimento econômico de fôlego, o mesmo não se vê em sua situação social. O IDH-M 
brasileiro em 2002 teve a media de 0,764. O IDH-M de Duque de Caxias teve no ano 
2000 o valor de 0,753, estando em 56º lugar no estado e em 1796º no Brasil.  

O fato de Duque de Caxias ter um PIB tão expressivo e uma colocação tão ruim 
no IDH-M é intrigante, logo, o objetivo geral deste trabalho é elucidar como é possível 
se gerar tantos recursos, mas não ter internamente uma qualidade de vida satisfatória. A 
partir disto, indaga-se se: o cerne do desempenho social de Duque de Caxias, não estaria 
relacionado à gestão de seus recursos?  

Ao entender que o município não se resume a um mero recorte administrativo, 
sendo um ente federativo do Estado, e que tão pouco se resume ao seu governo, mas 
reúne governo, sociedade e demais organizações não governamentais, percebe-se que a 
gestão dos recursos de um município está nas mãos de um amplo corpo social. Neste 
ponto é pertinente pensar no conceito de desenvolvimento local para elucidar o pífio 
desempenho social de um município tão rico em cifras como Duque de Caxias. 

A partir do conceito de desenvolvimento local, que nega o progresso material 
como suficiente para o processo de desenvolvimento, mas que afirma a participação 
popular, o protagonismo comunitário, o empenho pessoal, a endogenia, ou seja, 
iniciativas e recursos endógenos atuando pelo bem-estar coletivo, como partes suas 
imprescindíveis, tentamos compreender esta dinâmica com uma vultuosa entrada de 
recursos, mas com indicadores sociais desanimadores. 

A economia do município começa a ganhar relevo a partir da metade da década de 
90. Será a partir deste período que analisaremos e compararemos o desempenho social 
local com alguns municípios em torno. Sendo recente a emergência da economia 
duquecaxiense, é possivel pensar em um possível “atraso” nos seus avanços sociais. 
Portanto, teremos que acompanhar o comportamento de seus indicadores, sociais e 
econômicos, para podermos saber de que ponto partimos e aonde chegamos. 
Sinteticamente, a questão a ser respondida é, há avanços sociais? 

A partir desta resposta, então podemos nos dirigir para a problemática do 
desenvolvimento local. Pois, tendo-se avanços sociais, podemos questionar, até aonde a 
participação comunitária, os recursos endógenos, o protagonismo do cidadão, estão 
envolvidos nestas melhorias, ou, não havendo avanços sociais, podemos questionar 
quais são os enclaves ao desenvolvimento em escala local. 
Por fim, é este o objetivo específico do trabalho; responder quais fatores, quais aspectos 
geográficos em escala interna caracterizam-se como enclaves ou fomentos ao 
desenvolvimento local em Duque de Caxias. Objetivamos encontrar seus aspectos 
internos, mas não esquecemos que para um município reverter uma situação de 
desigualdade social, este necessita estar inserido em um plano mais amplo, sob políticas 
regionais que promovam o desenvolvimento integrado de um conjunto de municípios 
afins. 



Geografia e Desenvolvimento Local 
 
Lugar, mais do que lócus, meio para o desenvolvimento. 
 
A concepção de desenvolvimento local a partir da geografia não pode prescindir 

do conceito de lugar.  A justificativa para o uso da escala local nos estudo sobre 
Desenvolvimento Local é que o Lugar é o intermédio entre o mundo e o individuo 
(Santos, 1996), ou seja, é o lugar que materializa as potencialidades do mundo e o 
coloca em simbiose com o individuo.  

“O Mundo, porém, é apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação 
depende das oportunidades oferecidas pelos lugares” (Santos, 1996) 

Sendo o espaço um sistema de objetos e um sistema de ações, chamamos de 
elementos ou forças endógenas, não só a base material, mas todo conjunto de ações que 
dão vida ao lugar. Para tanto é preciso que este conjunto de ações, ainda que 
individualizadas, atenda a um esforço coletivo de garantia do futuro. 

A contigüidade de realidades, implícita em uma relação de vizinhança cria 
identidades e fomenta a comunicação, ou seja, cria laços sociais.  A interdependência é 
a base de operação da comunidade (Parsons, 1952 apud Santos, 1996). Esta 
comunicação gera mais do que os fluxos de informações, mas o entendimento mútuo 
das realidades locais dentro de um prisma geral. O lugar só se torna lugar pela 
contigüidade espacial das realidades, ou seja, interesses, problemas e recursos (Martins, 
2002). 

Como nada acontece fora do espaço, o input transformador do desenvolvimento 
local é o uso que se faz do espaço, o cotidiano. O cotidiano como conjunto repetitivo 
longe de ser um conjunto de ações coordenadas expressa cooperação, mas também 
conflito de interesses. As ansiedades, preocupações e necessidades são o que move as 
pessoas em seus afazeres diários, organizando suas ações e criando uma rede de 
relações (Martins, 2002).  

 Esta concepção de cotidiano permite cogitar racionalmente a participação 
comunitária e o desenvolvimento local tendo como alavanca a objetivação de um futuro 
melhor. 

A aceleração do tempo vivido também contribui para desinflar o historicismo, 
uma vez que a inovação suplanta a tradição, forçando a reconstituição constante dos 
lugares no novo meio técnico cientifico informacional.  É o embate do tempo da 
instantaneidade frente ao tempo das tradições.  

“Mas sabemos também que os eventos apagam o saber já constituído, exigindo 
novos saberes. Quando, como nos dias atuais, os eventos são mais numerosos e inéditos 
em cada lugar, a reinserção ativa, isto é, consciente, no quadro de vida, local ou 
global, depende cada vez menos da experiência e cada vez mais da descoberta” 
(Santos, 1996). 

Esta brusca aceleração do tempo vivido imbui o cotidiano em igual velocidade, 
forçando as pessoas a desenvolverem novos saberes a medida que são forçadas a 
sobreviverem em cenários inconstantes. Por fim, o cotidiano enquanto atos repetitivos 
que operacionalizam o espaço, e o lugar como base material destas ações, abrem plenas 
possibilidades para a participação comunitária em um plano de desenvolvimento local. 

 
Desenvolvimento local, desenvolvimento participativo. 

 
Lugar e cotidiano são as potências gerais para o desenvolvimento, que se traduzem 

na gestão de recursos humanos, materiais e imateriais. A gestão dentro de um projeto de 



desenvolvimento local não deve abrir mão da participação comunitária. Participação 
comunitária sob o conceito de desenvolvimento local, e utilizada nesta pesquisa, sugere 
deliberação popular sobre as ações governamentais de forma qualificada, se a mesma 
não possuir as informações necessárias, em uma linguajem clara, não poderá auferir o 
custo-benefício desta ou aquela proposta, nem poderá contribuir, refletir e sugerir de 
forma relevante para a resolução dos problemas vividos pela mesma. Para tanto a 
participação implica descentralização do poder e de informações, valorização dos 
recursos internos, inclusive o humano, e um planejamento adequado a este fim.  

A comunidade participa da vida política de seu município quando percebe que 
pode fazer a diferença, quando não se vê mais como uma força completamente 
esmagada pela imponência do aparelho estatal. É necessário que o governo não seja 
visto como algo maciço, movido pelos mesmo tradicionais grupos de poderosos, e 
inacessível ao cidadão anônimo.  

Para tanto, a descentralização política se concretiza em uma estrutura institucional 
mais paritária, clara e fluida. Alem disso o governo local não pode achar que os recursos 
endógenos, serão suficientes para o desenvolvimento. Há de se fazer convergir as forças 
atuantes no município: comunidade e recursos internos; e governos local, estadual e 
federal. Esta articulação feita de modo transparente desqualifica o caciquismo presente 
em alguns municípios como impedimento à descentralização.  

“A tradição do cacique ou do coronel (...) é simplesmente uma realidade. A idéia 
de manter a economia centralizada para evitar o reforço do caciquismo, entretanto, 
ignora um dado básico: as principais forças econômicas locais são justamente as que 
têm poderosas ramificações em direção aos centros econômicos do país e ao exterior” 
(Dawbor, 1987). 

Mais do que simplesmente acompanhar os processos já em andamento, a 
apresentação dos projetos antes de sua implementação, possibilita a comunidade avaliar 
quais benefícios e danos serão causados, e poderá intervir a fim de otimizar os recursos 
utilizados sobre aquela área. O Máximo da utilização dos recursos leva em conta outra 
premissa importante do desenvolvimento local, a valorização dos recursos internos, e 
este podem se de diferentes naturezas. 

 “Não obstante, objetivar as pessoas e propor a sua participação em todo 
processo do desenvolvimento (do planejamento à ação), mesmo que resultem em 
melhorias efetivas das condições materiais de vida, são insuficientes para assegurarem 
a continuidade do processo. O verdadeiro diferencial do desenvolvimento local não se 
encontra em seus objetivos (bem-estar, qualidade de vida, endogenia, sinergias etc), 
mas na postura que atribui e assegura à comunidade o papel de agente e não apenas de 
beneficiaria do desenvolvimento. Isto implica rever a questão da participação” 
(Martins, 2002). 

A endogenia envolve a comunidade e evidencia a contribuição de cada um para o 
processo, e respectivamente, a responsabilidade de cada um, levando ao esforço pessoal 
a fim de aprender a participar da vida política da comunidade.  A informação é chave 
fundamental, pois é necessário saber quais recursos temos disponíveis, a fim de 
sincronizá-los com as demandas, recursos externos, e respectivamente com as ações 
implementadas. 

A consciência de quais recursos temos em mãos, vem primeiro com a definição do 
que pode ser um recurso. Trata-se tanto de recursos materiais como imateriais. Logo, 
falamos de recursos humanos, naturais e da riqueza acumulada. (Dawbor,1987) 

Conhecer os recursos humanos representa conhecer a força de trabalho, sua 
formação, utilização e seus níveis de remuneração. Tendo em vista que o nível da mão-
de-obra implica no nível de sofisticação dos investimentos feitos sobre a comunidade, 



baixos níveis de qualificação representam um impedimento para a inserção de 
atividades mais dinâmicas. 

“As soluções têm, portanto, de ser locais. Conhecendo detalhadamente o nível de 
formação local e as especializações existentes, a comunidade tem de promover o 
preenchimento das insuficiências mais evidentes e procurar gradualmente favorecer 
investimentos que qualifiquem a mão-de-obra, em vez de desvaloriza-la” (Dawbor, 
1987). 

Logicamente, se as soluções são locais, isto não significa que são estanques à 
comunidade. É importante a presença dos governos estadual e/ou federal subsidiando 
este processo iniciado e conduzido pela população local.  A contribuição destas forças 
deve promover o equilíbrio entre as atividades econômicas do município, o desviando 
de completos atrasos tecnológicos ou ainda de progressos verticais, formando ilhas 
tecnológicas que não dinamizam economicamente o município como um todo, por 
serem demasiadamente isoladas da realidade da força produtiva local.  Logo o conceito 
de investimento amplia-se: É a ultrapassagem do entendimento de investimentos como 
construções materiais, ou reposição de capital sobre os serviços públicos. Campanhas de 
conscientização sobre direitos trabalhistas, educação ambiental, cuidados domésticos 
com a própria saúde, e coisas afins são exemplos de ações simples, ao alcance do poder 
municipal, que representam investimentos no capital humano, ou em outras palavras, 
“investimento não material”. (Dawbor,1987) 

Se os recursos humanos dependem também de investimentos não materiais, ao 
alcance da administração municipal, isto não difere quanto as infraestruturas físicas ou a 
situação de domicilio. Mas, neste caso, não se prescindi de uma propriedade política que 
permita articular o projeto de desenvolvimento local com as outras esferas 
administrativas. E esta articulação deve estar exposta nitidamente para a comunidade.  

“As infra-estruturas físicas constituem uma área privilegiada do planejamento 
municipal. Trata-se de investimentos públicos em geral, através dos quais a 
comunidade financia melhores condições de funcionamento para a empresa (...) É 
importante lembrar que, ainda que a construção de redes de infra-estruturas físicas 
possa depender de administrações supranacionais ou de autarquias, como no caso de 
energia ou de telecomunicações, a lógica integradora do conjunto das redes depende 
da influência da prefeitura e da participação comunitária sobre as formas de sua 
estruturação local” (Dawbor, 1987). 

Os programas desenvolvidos pela prefeitura têm este papel, de articular recursos 
endógenos e exógenos a fim de maximizar as potencialidades do município. Esta tarefa, 
ainda árdua, foi potencializada pela elevação do município à ente federativo, com a 
nova constituição brasileira de 1988. Hoje os municípios têm maior poder de 
arrecadação e de auto-regulação, permitindo que desenvolvam em sua estrutura, 
mecanismos de associação e ajuda mutua, como os consórcios, e de participação 
popular como os conselhos municipais ou ainda o orçamento participativo. São as 
possibilidades abertas ao desenvolvimento local a partir da constituição de 1988 que 
serão tratadas a seguir. 

 
Desenvolvimento Local a partir da Reforma Institucional no Brasil 
 

É a nova constituição de 1988 que dá vida ao processo de redemocratização. Esta 
reforma implica nos processos de municipalização e descentralização das políticas 
públicas, criação de mecanismos que combinem princípios da democracia representativa 
com a democracia direta, e um sistema político redistributivo da renda, serviços e bens 



públicos, inclinados a fazer do poder municipal uma esfera muito mais atuante no 
cotidiano do cidadão (Santos Junior, 2001). 

O principal ponto da reforma foi e a elevação do município como ente federativo, 
atribuindo-lhe maiores responsabilidades quanto às políticas sociais e maiores poderes 
de arrecadação, além de poderem elaborar e serem regidos por suas próprias leis 
orgânicas. Isto dava a liberdade para a própria prefeitura organizar sua estrutura, criar e 
deliberar competências entre suas secretarias, demais órgãos e empresas municipais, 
liberdade para terceirização de serviços, e responsabilidade sobre políticas de interesse 
local. Alem da obrigatoriedade da feitura de um plano diretor para as cidades com mais 
de 20.000 habitantes e atuação municipal sobre a educação fundamental com o mínimo 
de 25% de sua receita (Santos Junior, 2001). 

Os direitos políticos celebrados na Constituição de 1988, que incluem a 
participação direta por meio da institucionalização do plebiscito, o referendo e da 
iniciativa popular de lei, se concretizam por meio dos canais de intervenção cidadã nos 
assuntos públicos. Assim eclodem iniciativas como orçamento participativo, ouvidorias 
e conselhos municipais. 

“No contexto marcado pelo ambiente participacionista da Constituição de 1988, 
a década de 90 vai ser marcada pela regulamentação nacional de diversas políticas 
sociais, com a incorporação da participação da sociedade na gestão e controle através 
dos conselhos. Os conselhos se transformam, assim, no formato institucional que 
materializa os artigos da constituição Federal que estabelecem essa participação, 
presentes em diversos capítulos: na saúde, como “participação da comunidade” (inciso 
III; art. 198); na assistência social, como “participação da população, por meio das 
organizações representativas, na formulação de políticas e controle da ações em todos 
os níveis” de governo (inciso II; art. 204); e na educação, como “gestão democrática 
do ensino publico” (inciso VI; art. 206)” (Santos Junior, 2001). 

As condições concretas para o exercício da cidadania são referentes ao grau de 
acesso que a população tem aos seus diretos sociais, políticos e civis. Os indivíduos 
devem ser habilitados a participar dos canais institucionais abertos pela descentralização 
e municipalização. Caso o contraio, estes canais servirão para atender as demandas do 
capital privado, que se aproveita da fragilidade fiscal e cívica de municípios que se vêm 
sob tantas responsabilidades, mas sem estrutura para executá-las.  

O direito aos serviços essenciais como atendimento médico, educação, habitação, 
são tão importantes quanto o direito à informação para a conformação de cidadãos 
habilitados a atuarem de forma direta na política local.  

O exercício dos direitos políticos é indissociável dos direitos civis e sociais. 
Segundo O`Donnell (1999) apud Santos Junior (2001), há dois tipos de pobreza que 
impedem a real inserção na atual dinâmica democrática: a pobreza legal e a pobreza 
material. A pobreza legal surge da baixa efetividade do sistema legal, enquanto que a 
pobreza material surge de carências humanas em sua sobrevivência, seja falta de 
oportunidades ou recursos materiais e educacionais. 

Este quadro de carências, associado à tradição de centralização política, produziu 
uma estrutura viciada, onde é bastante comum o exercício de práticas clientelistas, que 
minam os canais de participação cidadã. Nestes casos, a descentralização e 
municipalização são insuficientes para garantir o exercício da cidadania. 

Segundo Putnam (1996) o contexto social determina o funcionamento das 
instituições de governo. Pois será a “comunidade cívica”, ou seja, composta por 
cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por relações políticas igualitárias, 
baseadas em uma relação de confiança e colaboração, que atuará com vigor deliberando, 
cobrando e fiscalizando o poder público local. E estas características serão moldadas de 



acordo com uma herança cultural e histórica. Longe de uma visão determinista, os 
traços culturais e históricos não podem ser vistos como fatores inertes. Tal como o 
cotidiano expressa o espaço praticado e por isso abre possibilidades de transformações, 
a história se constitui permanentemente estando propícia à crises e outros pontos de 
ruptura. Deste ponto de vista, a reforma institucional, com a abertura de canais de 
participação e de interação entre governo e sociedade, tem o poder de mudar a prática 
política. 

“A mudança nas instituições (...) ao possibilitar a criação e desenvolvimento de 
regras de reciprocidade e de sistemas de participação cívica, mesmo em contextos 
sociais sem tradição e sem capital social1.Isso porque – se inspirando mais uma vez em 
Bourdieu – o funcionamento de canais de participação democrática pode contribuir 
para que os diversos campos sociais incorporem no seu próprio funcionamento valores 
e normas capazes de criar e desenvolver capital social, que geram agentes dotados de 
disposição estica, de valores cívicos e de solidariedade social (...). Os municípios têm 
possibilidades (...) de instituir canais e mecanismos de fomento da comunidade cívica” 
(Santos Junior, 2001) 

As organizações sociais ainda que incipientes, tem o poder de envolver os 
indivíduos, despertar o interesse destes e os habilitarem para o acesso efetivo aos seus 
direitos. Um bom exemplo é o dos conselhos municipais. Estes têm desempenhado 
funções tais como se tornarem veículo de informações sobre a administração local, o 
que impulsiona o papel fiscalizador e de controle sobre as políticas sociais. As 
organizações sociais, não só informam, como formam os indivíduos para uma atuação 
mais incisiva e consistente no formato democrático final.  

Orenstein, chama de ponto focal, o ponto de máxima coordenação entre 
jogadores, que assim procedem na busca de uma referência comum para as demandas 
mútuas, e a partir disto traçam-se estratégias comuns. Mesmo em uma sociedade sem 
tradição cívica, depois que se estabelece com sucesso um ponto focal, a tendência é que 
isto se repita, transformando em um habito. (Orenstein, apud Santos Junior, 2001) 

Por fim, descentralização política e municipalização não serão intrinsecamente 
meios suficientes para se alcançar a participação comunitária de forma plena, ou seja, 
eficaz e consistente, mas dependerão do resultado do entrelaçamento do sistema legal 
com o município como unidade administrativa, imbuída de componentes culturais em 
sua estrutura e funcionamento. Fica claro então, que o desenvolvimento local terá maior 
ou menor sucesso, de acordo com os usos que se faz dos canais abertos a partir de nossa 
redemocratização.  
 

O município de Duque de Caxias 
 
Seus aspectos socioeconômicos  
 
 Em 2004 Duque de Caxias obteve o PIB de R$ 13.968 milhões, 2ª posição entre 

os 92 municípios fluminenses. Possui ainda a densidade demográfica de 1800 pessoas 
por Km², a 8º do estado, além disso, possui um colégio eleitoral de 532.442 eleitores. 

Tanto do ponto de vista econômico como político, tratamos de um município de 
força no quadro estadual, e até nacional, mas Duque de Caxias possui aspectos 
desanimadores quanto à qualidade de vida da população.  

O desenvolvimento local, e conseqüentemente a qualidade de vida necessitam de 
uma sociedade igualmente atuante e consciente de seu papel, e para isto a educação se 
                                                 
1 Para Putnam (1996), Capital social seria a reunião de confiança, cooperação, normas e sistemas de 
participação em uma comunidade. Isto seria um legado histórico e de tradições de civismo. 



Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População 1991 e 2000 

  1991 2000 
20% mais pobres  4,3 2,5 
40% mais pobres  13,2 10,2 
60% mais pobres  26,8 23,1 
80% mais pobres  47,6 43,9 

         20% mais ricos 52,4 56,1 
Fonte: Estudo Socioeconômico do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro 2004, 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 

 

mostra como grande habilitadora. Sua importância ultrapassa o caráter subjetivo de 
formação do ser humano, pois e o nível de renda do trabalhador segue quase que 
impreterivelmente sua escolaridade. Logo, em um município com a segunda economia 
do estado, nos resta perguntar se a explicação de seu baixo IDH-M no ano 2000 com o 
valor de 0,753, estando em 56º lugar no estado em 1796º no Brasil, não estaria, entre 
outras coisas, na fragilidade de sua base educacional, pois isto comprometeria a inserção 
do cidadão local na prosperidade econômica do município. Um exemplo disto é a 
distribuição dos funcionários das principais empresas do setor de petroquímico tão 
importante para o desempenho econômico local.  

A industria petroquímica, 
inserida na industria de 
transformação, é responsável 
sozinha por mais de 50% do PIB 
municipal, colocando Duque de 
Caxias no rol das principais 
economias nacionais. A rede de 
empresas instaladas aqui é 
bastante grande, criando um 
número substancial de 
empregos, com remunerações 
que ultrapassam bastante a renda 
media do município de R$ 503, 
segundo o IBGE, 2002. Começa 
a ficar claro a desigual 
distribuição de renda por 
estratos da população. 

 
Há uma grande 

desigualdade nas formas de 
inserção na distribuição de renda 
local, em outros termos no 
mercado de trabalho. Através de 
um mapeamento da mão-de-obra 
empregada em algumas empresas 
do setor petroquímico, isto é 
mostrado com mais clareza.  

 
 

Quadro de funcionários da Reduc
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   Fonte: Setor de RH da Reduc, 2005 
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A Reduc, principal empresa do setor petroquímico na região, instalada em Duque 
de Caxias desde 1961 é a que gera mais empregos, mas tem mais de 70% de sua mão-
de-obra importada de outros municípios, principalmente do Rio de Janeiro e Niterói. 
Isto compromete a inserção na economia local da riqueza produzida pela empresa, 
ficando isto restrito por meio dos encargos e por parte dos empregos indiretos gerados 
em empresas terceirizadas, caracterizadas em sua maior parte, por desempenharem 
atividades menos sofisticadas com níveis de remuneração menores. A acentuada 
importação de mão-de-obra se repete em outras empresas privadas.   

À luz dos dados relativos à escolaridade desta mão-de-obra empregada, podemos 
avançar sobre a analise sobre este fenômeno. Quanto à escolaridade por município e 
empresa, a situação é a seguinte: 
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 Fonte: Setores de RH da Redu
 
Comparando os trabalhadores da Reduc que residem no Rio de Janeiro e em 

Duque de Caxias, constata-se que os cariocas possuem um nível de escolaridade maior, 
passando de 26% para 38% aqueles que possuem o 3º grau incompleto, completo, ou 
com pós-graduação.  O mesmo se repete entre as empresas privadas. 

 
É interessante notar a cerca da escolaridade, que em todos os municípios o grau de 

escolaridade mais exigido é o segundo grau completo ou incompleto, com exceção de 
Niterói, onde a maior parte dos trabalhadores empregados em empresas privadas em 
Duque de Caxias possui o terceiro grau. Isto pode estar ligado ao fato de que Niterói 
possui as melhores condições de vida de nosso estado, com os melhores indicadores 
sociais, principalmente os educacionais. De acordo com o censo 2000, Niterói obteve o 
IDH de valor 0,810, o melhor do estado. Nesse mesmo ano, a taxa de alfabetização das 
pessoas com 15 anos ou mais chegou a 96,6%.  

Sob uma visão economicista o que importa é quanto a prefeitura tem a sua 
disposição para investir em políticas sociais, portanto, poderíamos esperar uma relação 
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direta entre receita e IDH-M, mas isto seria precipitado. A situação dos recursos 
disponíveis é retratada abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fato, Duque de Caxias possui uma receita per capita inferior à de Niterói e Rio 

de Janeiro, mas seu vizinho Nova Iguaçu, município de historia semelhante, inserido na 
mesma dinâmica da baixada fluminense, possui a receita per capita bastante menor, 
sendo menos da metade da de Duque de Caxias. No entanto, seu desempenho nos 
aspectos sociais supera o do seu vizinho, cabendo uma breve comparação entre estes 
dois municípios de tão semelhante composição sócio-espacial e sócio-histórica.  Para 
embasar melhor esta comparação, é de bom tom inserir os dois municípios no contexto 
da área metropolitana, por isso, faremos uma analise com seguintes municípios da área 
metropolitana, Rio de Janeiro, Niterói, e Nova Iguaçu. Os primeiros por serem os 
melhores do estado, e o ultimo, por sua por sua proximidade cultural, socioeconômica e 
geográfica com Duque de Caxias. Por tanto, neste próximo capitulo, nos dedicaremos a 
avaliar o percurso do município dentro deste contexto.  

 
Duque de Caxias e seu entorno 

 
Cabe nos debruçarmos mais uma vez sobre os indicadores sociais do município, 

principalmente o relativo à educação. A média de anos de estudo da população adulta 
cresceu um pouco menos de um ano entre 1991 e 2000, fato que ocorreu quase que de 
forma idêntica nos demais municípios. Vale ressaltar a pequena vantagem de Nova 
Iguaçu sobre Duque de Caxias quanto à média de anos de estudo de sua população 
adulta. Já Niterói, como se esperava tem uma larga vantagem neste ponto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO RECEITAS EM 2005 POPULAÇÃO
RECEITA PER 
CAPITA 

RIO DE JANEIRO* R$ 8.703.728.000 6.094.183 R$ 1.428,20 
DUQUE DE CAXIAS R$ 688.602.000 842.890 R$ 816,95 
NITEROI R$ 502.996.000 474.046 R$ 1.061,07 
NOVA IGUAÇU R$ 263.653.000 830.902 R$ 317,31 
* dados de 2006 

    Fonte: Estudos Socioeconômicos do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro 2006 



 Fonte: Atlas do desenvolvimento, 2000. 
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É possível analisar dados 
mais recentes referentes ao 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica – Ideb. Um 
indicador de qualidade 
educacional que combina 
informações de desempenho 
em exames padronizados 
(Prova Brasil ou Saeb) – obtido 
pelos estudantes ao final das 
etapas de ensino (4ª e 8ª séries 
do ensino fundamental e 3ª 
série do ensino médio) – com 
informações sobre rendimento 
escolar (aprovação). Este 
índice varia de 0 à 10. Aqui 
comparamos os municípios de 
Duque de Caxias e Nova 
Iguaçu, pela já referida 
proximidade cultural, 

socioeconômica e geográfica dos municípios. Estes dados gerados a partir da prova 
Brasil de 2005 permitem averiguar a permanência da posição inferior de Duque de 
Caxias frente ao seu vizinho Nova Iguaçu.   
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IDEB 2005 para Rede Municipal Município 
Ensino Fundamental Duque de Caxias Nova Iguaçu 
Anos Iniciais 3,3 3,6 
Anos Finais 2,5 3,5 
Fonte: Prova Brasil 2005 e Censo Escolar 2005 e 2006. 
o desempenho educacional de Duque de Caxias é algo que se estende há 
o e coroa até hoje o município com indicadores abaixo do satisfatório, 
aixo dos de Nova Iguaçu. Ao analisarmos estes indicadores, estamos nos 
om o resultado final de um processo pretérito. A questão que resta é quais 

s foram feitas sobre este processo? Se não tivemos avanços sociais é por que 
s políticas públicas eficazes? Logo, teremos que investigar sobre a 
ão pública e a participação popular no município para compreender a 
 das ações empreendidas ou não no combate às deficiências educacionais. 

os na administração pública? 

stos municipais podem demonstrar as prioridades de uma administração em 
roblemas enfrentados. Em Duque de Caxias, acompanhado os gastos 

desde o inicio da década de 90 até aos anos 2000, nota-se algumas mudanças 
 setores privilegiados ou não pela administração. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despesas por função dos recursos gastos em Duque de Caxias entre 1998 e 2003 
Função 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Legislativa 7,2% 6,7% 6,1% 3,5% 3,6% 4,0%
Administração e Planejamento 10,3% 11,1% 12,3% 12,0% 12,0% 14,8%
Agricultura 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Comunicações - - - - - - 
Desenvolvimento regional  - - - - - - 
Educação e Cultura 24,1% 25,1% 25,1% 29,2% 35,1% 33,0%
Habitação e Urbanismo 11,0% 11,3% 11,5% 8,9% 13,2% 11,8%
Urbanismo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Indústria, Comercio e Serviços 0,1% 0,1% 0,9% 0,1% - - 
Serviços 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saúde e Saneamento  28,5% 27,2% 26,4% 26,5% 25,2% 25,5%
Trabalho - 0,0% - - - - 
Assistência e Previdência 13,3% 14,0% 12,9% 13,1% 3,2% 1,1%
Transportes 5,5% 4,5% 4,9% 6,6% 0,0% 0,0%
Outras - - - - 7,7% 9,8%

    Fonte: Estudo Socioeconômico de Duque de Caxias 2004 

 
Duque de Caxias destina atualmente cerca de 33% de seus recursos financeiros 

para a Educação. Este fato, ainda que visto superficialmente, não deixa de ser um 
avanço, ainda mais se alentarmos para o texto da Lei orgânica municipal onde se 
institucionaliza a margem de 35% do orçamento para a Educação.  Esta conquista seria 
maior, pois a proposta original era de se fixar o valor de 35% destinado à Educação, 
sendo o texto mudado para “até 35%” 

“Art. 94 - O Município aplicará, anualmente, até  35 % (trinta e cinco por cento) 
da receita de impostos, compreendidas as provenientes de transferências da União e do 

Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino público*. *Nova Redação dada 
pela Emenda nº 08 de 22.03.96.” (Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias de 5 

de abril de 1990) 
Mesmo com mecanismo legais regulares em sua lei orgânica, o governo municipal 

assinou no segundo semestre de 2007 o termo de adesão ao Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação. Este compromisso integra o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). Trata-se de um plano do governo federal que 
visa dar apoio técnico e financeiro quando necessário aos municípios e estados que 
assinarem este termo voluntário, para que as redes publicas cumpram as metas do Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Alguns requisitos para a celebração do convenio são: a assinatura do Termo de 
Adesão; realização da Prova Brasil, envio de dados financeiros por meio do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Público em Educação (SIOPE); e envio de freqüência 
escolar dos alunos beneficiários do Bolsa Família. 

Muitas cláusulas do plano já são contempladas pela lei orgânica municipal. E 
ainda integram também o Plano Diretor da cidade. A partir delas o município lançou no 
dia 13 de Dezembro de 2007 o Fórum de abertura do Plano Municipal de Educação.  

A critica do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação ao Plano de 
educação e ao PDE, é que este engessaria um plano educacional que contemplasse as 
demandas locais, pois possui muitas clausulas que estipulam rotinas bem especificas do 
cotidiano escolar. Outra critica possível seria que a assinatura do PDE servira para de 
um lado garantir ao governo Federal a participação dos municípios na Prova Brasil para 
a elaboração do IDEB e concretização de suas metas do IDEB (índice 6 até 2022), e por 
outro para a aquisição por parte dos municípios e estados de mais verbas federais. Alem 



disto, o apoio técnico dado pelo MEC aos entes que assinarem o acordo, pode aferrecer 
a autonomia local sobre a confecção de um Plano de Educação Municipal. 
 
Participação popular em Duque de Caxias 
 
Associativismo em Duque de Caxias 

 
A reversão de uma rede social deficitária no atendimento às demandas cidadãs e 

viciada em soluções individuais e verticalizadas demandará um sobre esforço político 
não só da classe política como das bases populares. A dinâmica dos movimentos sociais 
em Duque de Caxias passa pela historia de alguns grupos de destaque como o MUB, 
Federação das Associações de bairro; SEPE, Sindicato dos profissionais da educação; 
Clube de Mães; Movimento Negro Unificado, MNU; Centro Comunitário de Duque de 
Caxias e setores da igreja Católica ligados ao PT e à CUT: Pastorais Sociais e 
Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s).  

Estes grupos evoluíram de pequenos núcleos de movimentos sociais que na década 
de 1970 denunciavam as péssimas condições dos serviços coletivos. Isto fica explicito 
ao analisar a trajetória do MUB. Este surge no fim da década de 70 a partir das 
primeiras associações de moradores. Até então se tratava apenas de um movimento, mas 
em 1983 o MUB se institucionaliza e vira legalmente a Federação de Associações de 
Bairro de Duque de Caxias, desde então com o apoio da Igreja Católica. Ele 
representava a unificação das lutas das associações e nos seus primeiros congressos 
tratava de temas como: administração pública; desemprego; carestia; política salarial; 
organização interna da cidade..  

A partir de meados da década de 80 governo local e começa um processo de 
cooptação das associações de bairro. Há então uma ruptura entre algumas Associações e 
o MUB, aumentando o número de Associações ligadas à prefeitura nos 1º e 2º distritos. 
Enfraquecidos estes grupos recebem um novo golpe, quando por meio de políticas 
federais assitencialistas que permitem um acesso direto de grupos locais à benefícios 
oriundos de recursos da União, mas gerenciados exclusivamente pelas associações, 
surge uma onda de formação de associações de bairros ligadas ao poder central.  

Isto representa uma perda muito grande para a mobilização popular local, pois já 
na década de 90, o MUB já tinha ultrapassado o caráter exclusivamente reivindicatório e 
se firmado como um movimento propositivo, mais consistente até tecnicamente. A 
partir do MUB, mulheres e homens formavam uma nova rede de relações e criavam 
novos saberes, os habilitando a redefinirem relações de poder alternativas à imposta 
pela estrutura política local (Medeiros, 1999). 

Como já dito, o MUB tinha desde o inicio o apoio da igreja católica. Esta sempre 
se mostrou presente politicamente no município. Foi a igreja  foi responsável por iniciar 
no município uma mobilização em torno dos Fóruns Populares, a propor e chamar 
diversas instituições civis e governamentais para compor o Fórum Popular de Direito e 
Assistência Social em 1996. A fim de elaborar uma proposta de lei para a criação do 
conselho de assistência social no município de Caxias, foram feitas parcerias com 
instituições do Rio de Janeiro, como os Fóruns Estaduais, o Conselho Regional de 
Psicologia e o Conselho Regional de Assistência Social. 

Dentre as instituições que sustentavam a confecção e manutenção do Fórum, a 
Aspas, setor de ação social da Igreja Católica. A Aspas foi a instituição que tomou 
frente desde o inicio do Fórum e ate hoje é referência. Segundo seus representantes, a 
Aspas atua não somente na assistência social, mas no controle social, ou seja, no 



monitoramento sobre as ações governamentais, e na construção coletiva e proposição de 
políticas públicas.  

Adiante trataremos dos conselhos municipais, mas vale ressaltar uma critica dos 
representantes da Aspas quanto a estes. Os fóruns surgiram como meio de debate e 
formação política popular, mas que já tinha e tem metas estabelecidas. O Fórum Popular 
de Direito a Assistência Social iniciou com a bandeira de formar o Conselho de 
Assistência Social no município e assim atuou desde o inicio. Dentro de poucos anos os 
conselhos passaram a ser colocados como meios de se conseguir verbas do governo 
federal e estadual, e estes argumentos foram utilizados pelo poder local para pressionar 
os conselheiros na aprovação de seus projetos, pois na falta de do repasse de verbas para 
a educação, ou saúde, a culpa recairia sobre o conselho que não aprovou este ou aquele 
projeto. Além disto, muitas pessoas se aproximam dos conselhos para se aproximarem 
do poder público e conseguirem vantagens para si ou para projetos socais em suas 
comunidades. Por testes motivos, ressalta-se que os conselhos municipais, ao contrario 
do que achavam antes, não são a cabal solução para a promoção da participação popular 
no governo. Falta formação e informação para os conselheiros, falta estrutura e sobra 
cultura clientelista. Por isto os Fóruns Populares são tão importantes, pois são espaços 
paralelos aos Conselhos. Estes foram burocratizados, enquanto que os Fóruns guardam 
seu caráter orgânico e podem de forma autônoma promover a formação política popular. 

 
A participação nos e dos Conselhos Municipais 
 
Os conselhos delegam mandatos não remunerados e de participação voluntária de 

representantes de organizações sociais e da sociedade civil. Os conselheiros são 
escolhidos por suas organizações, não tendo eleições diretas. São paritários, constituídos 
de representantes governamentais e de organizações civis. Os conselhos são 
deliberativos e permanentes, não se restringindo a sugestões ou reivindicações, 
abrangendo a deliberação, aprovação, normatização, regulação das ações 
governamentais e aprovação da proposta orçamentária (Santos Junior, 2001). 

A habilitação dos conselheiros é causa, mas também produto do funcionamento 
dos Conselhos, pois estes promovem o acesso a informações acerca da administração 
municipal, a fiscalização e deliberação sobre as políticas sociais, inclusive aplicação de 
recursos federais e estaduais. Esta qualidade dos conselhos é bastante benéfica, embora 
em boa parte dos municípios, os meios de informação e funcionamento dos conselhos 
dependam de ações governamentais, por meios das secretarias. O bom funcionamento 
dos conselhos demanda tanto uma estrutura organizacional que garanta o fluxo de 
informações como uma estrutura material e modos de acompanhamento e divulgação 
das decisões tomadas pelo conselho a serem implementadas pelo executivo. Estes 
modos incluem Diário Oficial, prestação de contas, audiências públicas e outros. A 
partir destes pressupostos básicos para o bom funcionamento dos conselhos podemos, 
pela própria opinião dos conselheiros classificar os municípios de Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu do seguinte modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Condições de funcionamento dos conselhos, 1998. 
Município Estrutura material-organizacional Acesso à informação 
Duque de Caxias REGULAR BOM 
Nova Iguaçu RUIM BOM 
Fonte: Observatório de Políticas Urbanas e gestão Municipal (IPPUR/UFRJ – 
FASE) – 1998. 



Há uma situação de equilíbrio na avaliação dos conselheiros sobre seus 
respectivos municípios, embora Duque de Caxias tenha uma estrutura material melhor, 
segundo estes. Logo, as condições de trabalho dos conselhos são bem parecidas, e 
ambos os municípios não fogem da media da avaliação sobre a região metropolitana, 
que é regular para a estrutura material e bom para o acesso à informação. 
Diante de dados tão equilibrados encontrados nesta comparação entre Duque de Caxias 
e Nova Iguaçu quanto aos mecanismos de participação popular , não esquecendo dos 
indicadores sociais de cada, somos levados a pensar que a reversão do quadro de má 
qualidade de vida atravessa obstáculos profundos e  que ainda é difícil fazer 
comparações, pois pode-se ter avanços consideráveis dentro do município, mas sendo o 
quadro inicial bastante adverso, as conquistas podem ser veladas se postas à luz de 
realidades há muito mais positivas. 
 

Considerações Finais 
 
 O objetivo deste trabalho foi elucidar a geração tão grande de riqueza financeira 

ao lado de uma baixa qualidade de vida. A partir disto, pensamos que talvez vivêssemos 
apenas um atraso dos resultados dos investimentos feitos a partir destes recursos, mas ao 
fazer uma análise comparativa de Duque de Caxias com outros municípios ao longo da 
década de 90 e 2000, vimos que há avanços nos seus indicadores, mas estes 
acompanham o mesmo ritmo do demais. São avanços tímidos, ou seja, as melhorias 
adquiridas não representam um sobre-esforço a fim de reverter o quadro social do 
município. O percurso de Duque de Caxias segue o mesmo ritmo de seu entorno, área 
metropolitana do Rio de Janeiro. Neste, é lugar comum a relação de dependência 
empregatícia dos municípios vizinhos da capital com esta. Além disso, a aparente 
superioridade de Duque de Caxias ao ter “ilhas de prosperidade” que atraem mão-de-
obra qualificada da capital e outros municípios somente endossa seu isolamento e falta 
de desenvolvimento local. Logo, a drenagem de recursos da região metropolitana para a 
capital se mantém e faz-se com urgência uma agência fomentadora de seu 
desenvolvimento integrado. A falta de um tecido produtivo é sentida tanto no interior do 
município quanto no enquadramento deste na baixada fluminense como um todo. A 
verticalidade de determinadas atividades é pouco útil quando se quer proporcionar o 
desenvolvimento local sob suas práticas cidadãs. 

Duque de Caxias descobriu em sua localização sua fonte de “riqueza”, mas este 
ponto positivo passa a ser negativo quando se cria e conserva para o município uma 
natureza de “Lugar de passagem”. O lugar Duque de Caxias, tão carente de 
infraestrutura física e socialmente construído sobre valores pouco coletivos, com uma 
população na maior parte marginalizada politicamente, economicamente e dos demais 
serviços urbanos que premiam a cidadania (entendida como direto à cidade), se torna 
lugar pela sua localização. Seu sitio, localizado a meio caminho das principais capitais 
do país, com terrenos planos e baratos, às margens da Baia de Guanabara, coloca Duque 
de Caxias na posição de Lugar de passagem, e assim se conserva sem explorar, ou criar, 
outras potencialidades. Resumidamente, Duque de Caxias se conserva como um Lugar 
de Passagem, onde quase nada fica.  

Adiante, sob o conceito de desenvolvimento local, nos focamos na relação entre 
governo e população para compreender a gestão dos recursos municipais, porque estes 
não se revertem em melhorias expressivas para a comunidade. De fato existem canais de 
participação popular no governo, mas são bastante recentes e a forma de inclusão da 
população na administração local se mostra superficial,  



A participação comunitária de forma consciente e habilitada é comprometida pela 
tradição clientelista e pelos baixos níveis de escolaridade, que como já dito 
comprometem a formação cidadã e a inserção do individuo em estratos mais 
sofisticados da divisão do trabalho. Este parece ser o maior obstáculo ao engendro de 
um projeto de desenvolvimento local.  

Por fim não podemos esquecer que, mesmo incipiente, existe uma camada da 
população que se infiltra nos canais institucionais de participação popular. Estes são 
estreitos, e, além disso, obstruídos por manobras de cooptação pelo governo, mas são as 
brechas existentes até então para a luta popular. O próprio Plano de Educação, embora 
iniciado somente após a assinatura do Termo de Adesão Todos Pela Educação, 
representa um avanço, pois era pleiteado há muitos anos pelos movimentos ligados ao 
ensino.  

De modo geral como seus pontos positivos, temos ainda alguns movimentos 
populares que se preservam atuantes, com menos força, e de pouca renovação, mas 
ainda atuantes. E em seus pontos negativos, para servirem de exemplo a não ser seguido 
por outras experiências, o principal é a conservação do município em sua posição de 
Lugar de passagem e a apatia (falta de diversificação) econômica e política que isto trás. 
A falta de investimentos em educação em data mais longínqua e a falta de um projeto 
coletivo como substrato para os investimentos atuais. A falta de parcerias com outras 
esferas de poder e a falta de um projeto de desenvolvimento integrado para a região da 
Baixada Fluminense corroboram este quadro. 

Já que o lugar é a matéria prima para o desenvolvimento humano e a historia não é 
ditada pelo passado, mas construída permanentemente podemos ainda vislumbrar 
alternativas que operem melhorias na inserção política da população e 
conseqüentemente fomentem o desenvolvimento local. Logicamente, sem perder a 
consciência do quão negativo é a situação da qual partimos. Possivelmente por ser tão 
ruim a situação da população há tantas gerações, que as melhorias em curso se façam 
ineficazes, do ponto de vista do cotidiano das pessoas, e tão sedutoras, do ponto de vista 
político, pois endossam a manutenção de políticos que há muito vivem sob a doutrina 
“roubo, mas faço”.  
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