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INTRODUÇÃO 

 

A imagem de pessoas pelas ruas da cidade revirando o lixo e, dele, recolhendo alguns 

materiais tornou-se frequente na paisagem urbana. A história dessas pessoas retrata que 

algumas necessidades às levaram a adotar o comportamento de coletar restos 

descartados pela sociedade, seja com o objetivo de alimentar, de trocar ou de vender. 

 

Ao longo dos tempos, e ainda hoje, tal comportamento adquire múltiplos significados e 

a figura do catador de materiais recicláveis pelas ruas das cidades gera impressões e 

desperta sentimentos dos mais variados. Compaixão, repulsa e medo são alguns desses 

sentimentos cuja origem se dá na medida em que o catador é associado à imagem de 

pedintes, mendigos, bêbados e vagabundos, pessoas à margem do contexto social; 

admiração e respeito quando tal imagem é vinculada a trabalhadores que lidam com o 

lixo e à partir dele trabalham para garantir a sobrevivência. Tais trabalhadores 

contribuem, ainda, para a preservação ambiental. 

 

Este estudo refere-se às condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis, 

levando-se em conta as peculiaridades dessa maneira de desenvolver tais atividades. É 

importante ressaltar que não trataremos aqui de formas clássicas de trabalho, associado, 

por exemplo, ao modo antigo de produção, baseado no trabalho escravo; ao feudal, 

sustentado na servidão ou ao capitalista, em que o trabalho é realizado por meio de 

vínculo empregatício assalariado. 

 

Discutiremos a maneira peculiar de os catadores organizarem e desenvolverem suas 

atividades ocupacionais de trabalho. Sendo assim, utilizaremos o termo “atividades 

ocupacionais” para nos referir ao trabalho dos catadores. Embora essa atividade tenha 

suas especificidades, entendemos que, em última instância, ela é uma forma de trabalho, 

pois se constitui como ação central das atividades realizadas por esses trabalhadores.  

 

O sentido comum do termo ocupação para as ciências sociais está ligado a situações de 

emprego ou profissão. No entanto, entende-se que "a ocupação de uma pessoa é a 

espécie de trabalho feito por ela, independente da indústria em que esse trabalho é 
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realizado e do status que o emprego confere ao indivíduo" (Dicionário de Ciências 

Sociais, 1986, p. 829). 

Nesse sentido, de acordo com Singer, reiteramos que “ocupação compreende toda 

atividade que proporciona sustento a quem a exerce” (SINGER, 2000, p.14); não é 

sinônimo de emprego, pois o emprego implica situações na qual o trabalhador recebe 

um salário, portanto, vende sua força de trabalho. Também se entende que ocupação 

distingue-se de trabalho sustentado em uma relação na qual existe vínculo empregatício, 

na medida em que não se caracteriza por mera atividade executada para atender às 

necessidades inerentes ao processo produtivo, e também por estar desvinculada da 

condição de progredir na carreira, como observamos em determinados empregos.  

 

O entendimento acerca do trabalho não se restringe à ocupação, pois numa visão mais 

ampla o trabalho extrapola as ações caracterizadas pela busca de um fim específico, 

como garantir um meio de sobrevivência. O trabalho constitui-se como uma atividade 

fundamentalmente humana, pois diferencia os homens de outros animais. Como afirma 

Marx, "[...] o trabalho revela o modo como o homem lida com a natureza, o processo de 

produção pelo qual ele sustenta a sua vida e, assim, põe a nu o modo de formação de 

suas relações sociais e das idéias que fluem destas" (MARX, 1983, p.149). Assim 

sendo, esse estudo se concentra na idéia da ocupação, não abrangendo a noção mais 

ampla e clássica de trabalho. 

 

No caso dos catadores, a maioria desenvolve a ocupação para si própria, de forma 

autônoma e independente. Seu processo de trabalho possui uma forma singular de 

efetivar as atividades, pois está sustentado em determinadas especificidades que o 

caracterizam como uma maneira alternativa de garantir a sobrevivência. 

 

Contudo, as atividades ocupacionais desenvolvidas pelos catadores não se configuram 

como um trabalho formal com carteira assinada ou qualquer tipo de vínculo 

empregatício, portador de direitos trabalhistas. Melhor dizendo, a maioria dos catadores 

não está empregada, salvo raras excessões quando, alguns, podem ser contratados por 

empresas. Esses trabalhadores desenvolvem suas atividades de recolher, triar e vender 

materiais, de forma autônoma e independente. 
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Apesar de ainda existir uma associação negativa dos catadores com o lixo, é importante 

reconhecer que as atividades de trabalho que realizam representam a luta travada 

diariamente pela sobrevivência, além de ser extremamente importante para a limpeza 

das cidades.  

 

O enfoque da dimensão ambiental inerente à atividade ocupacional dos catadores 

merece ser destacado, pois a intensa produção de lixo ocorrida na atualidade está 

associada às condições de existência da ocupação dos catadores. Além do mais, esses 

trabalhadores que labutam dia e noite para garantir seu sustento, realizam, 

gratuitamente, atividades de trabalho de limpeza urbana contribuindo, de forma 

decisiva, para a preservação do meio ambiente. 

  

As motivações pessoais que levaram ao estudo dessa temática surgiram a partir de 

observações realizadas durante um trabalho voluntário, que focalizava a dinâmica das 

relações interpessoais, desenvolvido com o único grupo de catadores em processo de 

organização na cidade de Montes Claros – MG no ano de 2009, a Associação de 

Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Montes Claros/MG – ASCAMOC. 

 

Durante esse trabalho, e também como membro do grupo de apoio às atividades da 

associação, pude observar diversas situações enfrentadas diariamente por esses 

trabalhadores em sua realidade social, como as precárias e degradantes condições de 

trabalho vivenciadas. Tais situações foram percebidas em diversos momentos, tanto 

durante a coleta diária dos materiais pelas ruas da cidade, quanto na organização das 

atividades de trabalho realizadas internamente na associação (separação, pesagem e 

armazenamento dos materiais, bem como na distribuição das tarefas) ou ainda, no 

momento de venda dos materiais. Em cada uma dessas circunstâncias, foi possível 

identificar elementos que contribuíam para a fragilização das relações inter e 

intrapessoais dos trabalhadores, como a pouca disponibilidadade para o trabalho 

coletivo, a desconfiança e as frágeis relações de solidariedade para com os colegas de 

trabalho. 

 

Os debates em torno das condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis 

refletem, sobretudo, a amplitude das discussões que envolvem as dimensões social, 

econômica e ambiental. Nesse sentido, o aporte teórico utilizado para as reflexões 
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acerca das transformações no mundo do trabalho foi sustentado em autores como 

Antunes (2009/2011). Os estudos de Ferreira (2007) e Vasconcellos (1994) 

fundamentaram as discussões acerca do trabalho informal. Para discutir a economia 

solidária nosso estudo foi ancorado em Singer (2002) e Laville (2004). Buscou-se em 

autores como Crivellari, Dias e Pena (2008), Gonçalves, M. (2006) e Dias (2010) 

contribuições no âmbito nacional e internacional acerca dos catadores de materiais 

recicláveis. Já para as discussões locais, encontramos apenas nos trabalhos de Martins et 

al (2007) e Martins (2010) informações acerca do processo de organização dos 

catadores em Montes Claros – MG, cuja importância foi fundamental para nosso 

trabalho.  

 

Este estudo traz como contribuição refexões acerca da referida atividade ocupacional no 

município de Montes Claros – MG. No entanto, ressalta-se que foi necessário construir, 

a partir de nossas observações e vivências, algumas elaborações sobre o processo de 

trabalho dos catadores, visto que para a concretização desse estudo o acesso a um aporte 

teórico que atendesse nossa pesquisa foi insuficiente. 

 

Definição do problema 

 

O cenário escolhido para desenvolver tais discussões é relevante, pois a temática acerca 

das atividades ocupacionais dos catadores está imersa em discussões centrais, cujos 

debates inserem-se nas dimensões social, econômica e ambiental da realidade social. 

Em tais dimensões estão implícitos alguns valores e significados atribuídos ao catador e 

à sua atividade ocupacional, que dão sentido à existência desses atores sociais. Nessa 

perspectiva, emergem questões norteadoras desta pesquisa:  

 

 Quem é essa gente? Qual sua origem? Como são as atividades ocupacionais que 

realizam?  Que motivos os levaram a realizar essa atividade laboral?  

 O trabalho do catador é mesmo realizado de forma independente ou por conta 

própria? Em que medida? O catador possui total autonomia para escolher 

livremente como trabalhar ou existem limitações? 

 A organização do trabalho dos catadores seria uma expressão da Economia 

Solidária? A forma como os catadores se organizam no trabalho se aproxima, ou 

não, da Economia Solidária?  Em que medida?   
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 Será que a geração de menos material reciclável não tiraria a oportunidade de 

trabalho dos catadores? Diante disso, como ficaria a situação de trabalho dos 

catadores se, de fato, houver uma redução na produção de resíduos? 

 

Tendo esses questionamentos como ponto de partida é que este estudo pretende, através 

da pesquisa sobre as condições de trabalho dos catadores, contribuir para a reflexão da 

importância da atividade ocupacional do catador de materiais recicláveis fomentando, 

no campo social, o debate acerca da emergência e do papel de catadores nesse 

município, levando-se em conta o contexto do processo de desenvolvimento regional. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender as atividades ocupacionais de catadores de materiais recicláveis de 

Montes Claros – MG, do ponto de vista do cotidiano, das demandas e das perspectivas 

desses trabalhadores. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analisar o processo de trabalho dos catadores, considerando as atividades 

informais e refletir sobre a economia solidária. 

 Apresentar reflexões acerca dos catadores de materiais recicláveis, abordando 

sua história e a construção social da sua ocupação. 

 Analisar, com base nas informações teóricas, as atividades ocupacionais dos 

catadores de materiais recicláveis de Montes Claros – MG do ponto de vista do 

cotidiano, das demandas e das perspectivas desses trabalhadores. 

 Comparar as informações dos catadores associados e não associados. 

 

Hipótese importante é de que existem diferenças significativas entre as condições de 

trabalho dos catadores associados e as dos catadores não-associados. A referida hipótese 

fundamenta-se no entendimento de que as atividades ocupacionais dos catadores, 

organizadas em associações e/ou cooperativas, estão sustentadas no trabalho coletivo, 

cujo interesse envolve todo o grupo de trabalhadosres e não apenas um único 
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trabalhador. Entende-se que o trabalho coletivo fomenta a união dos trabalhadores 

fortalecendo-os, leva à busca de soluções para problemas que envolvem a categoria, 

possibilita a realização conjunta de determinadas tarefas e, acredito, trará benefícios 

para todo o grupo. Ao contrário do trabalho desenvolvido por catadores não-associados 

que realizam suas atividades individualmente e de forma isolada. 

 

Metodologia 

 

Neste estudo o método comparativo permeou o trabalho. Tal método possibilitou 

“compreender, explicar e interpretar os fenômenos” (SARTORI, 1994, p. 30), além de 

permitir identificar as semelhanças e diferenças de tais fenômenos. 

 

Para atingir os dois primeiros objetivos específicos, de analisar o processo de trabalho 

dos catadores de materiais recicláveis, considerando as atividades informais e refletir 

sobre a economia solidária, bem como apresentar reflexões acerca dos catadores, 

abordando sua história e a construção social da sua ocupação, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica
1
. 

 

Já, para o objetivo de analisar, com base nas reflexões teóricas, o trabalho dos catadores 

de materiais recicláveis de Montes Claros – MG do ponto de vista do cotidiano, das 

demandas e das perspectivas desses trabalhadores, realizaram-se entrevistas. 

 

Para as entrevistas, foi utilizado um formulário com algumas questões fechadas e com 

predominância de questões abertas. A entrevista abordou prioritariamente aspectos 

relacionados: 1) ao perfil do entrevistado; 2) ao histórico de trabalho que possuem; 3) 

ao cotidiano de trabalho, considerando local, horas e dias trabalhados; 4) a relação que 

estabelecem com a atividade ocupacional que realizam e 5) as perspectivas que possuem 

em relação à atividade ocupacional de catador. 

 

Para a análise do material empírico colhido, optamos pela análise de conteúdo que, 

conforme Lawrence Bardin consiste em “[…] um conjunto de técnicas de análise das 

                                                 
1
 Teses de doutoramento, dissertações de mestrado (temática afim); Relatórios técnicos de pesquisa em 

políticas urbanas sobre Gestão de resíduos sólidos, catadores, participação e cidadania; artigos; site do 

MNCR, Rede Latino-americana de Recicladores, lixo.com.br, MTE/CBO, ABRELPE, CEMPRE. 
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comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2002, p. 38). 

 

Por meio da análise de conteúdo, as informações acerca da vivência e opiniões dos 

entrevistados foram organizadas em categorias de análise, que permitiram uma 

associação sistemática destas com os catadores pesquisados e sua atividade ocupacional. 

 

Para atingir o objetivo específico de comparar as informações dos catadores associados 

e não-associados, foi utilizado o método de análise comparativa. 

 

Ressalta-se que a apresentação da metodologia será realizada, detalhadamente, no 

terceiro capítulo deste estudo. 

 

Esta dissertação compreende três capítulos; no primeiro capítulo buscou-se apresentar o 

processo de trabalho dos catadores como uma atividade autônoma, baseada na 

informalidade. Discutiram-se as atividades informais enquanto uma das consequências 

advindas da crise econômica que originou o processo de reestruturação produtiva no 

mundo do trabalho e, também, apresentou-se a economia solidária, considerando os 

empreendimentos econômicos solidários para os catadores. 

 

No segundo capítulo apresentou-se como se deu a construção social dos catadores de 

materiais recicláveis e da sua ocupação. Partiu-se de um panorama acerca de quem são 

esses trabalhadores e o que os levou a ingressarem nessa ocupação, contextualizando, 

historicamente, sua  emergência no mundo e no Brasil. 

 

O terceiro capítulo foi dedicado à análise da atividade ocupacional dos catadores de 

materiais recicláveis de Montes Claros – MG do ponto de vista do cotidiano, das 

demandas e das perspectivas desses trabalhadores, comparando as informações dos 

catadores associados com as dos não-associados. 

 

Nas considerações finais evidenciamos nossas reflexões sobre a pesquisa realizada a 

partir das vivências e perspectivas dos catadores em relação à sua atividade 

ocupacional. 
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CAPÍTULO 1 

 

TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E O PROCESSO DE  

TRABALHO DOS CATADORES 

 

  

A atividade ocupacional dos catadores de materiais recicláveis caracteriza-se por ser 

realizada de forma autônoma e independente. Essa atividade foi intensificada no Brasil 

em decorrência do advento da reestruturação produtiva oriunda das transformações 

econômicas e sociais, ocorridas no setor produtivo mundial a partir dos anos de 1980. O 

processo de trabalho dos catadores compõe um conjunto de tarefas em que o catador 

recolhe, coleta ou cata materiais recicláveis para depois selecioná-los e vendê-los.  

 

Muitas são as situações problemáticas e os desafios que esses trabalhadores enfrentam 

em seu cotidiano de trabalho, desde conviver com a precariedade e riscos que as 

condições de trabalho oferece, até serem alvo de expropriação de atravessadores que, 

muitas vezes, compram os materiais dos catadores, a preços irrisórios, para revender a 

grandes recicladoras e obterem lucro. 

 

Diante disso, são vislumbradas possibilidades de melhorias nas condições de trabalho 

dos catadores, com base na organização da atividade ocupacional em empreendimentos 

autogestionários, cuja proposta sustenta-se na economia solidária. Este capítulo objetiva 

analisar o processo de trabalho dos catadores, considerando as atividades informais e 

refletir sobre a economia solidária.  

 

 

1.1 Considerações sobre as transformações no mundo do trabalho 

 

A palavra trabalho tem origem no latim tripalium, cuja acepção corresponde a um 

instrumento de tortura; daí a associação feita, muitas vezes, entre trabalho e sofrimento, 

dor, luta.  

 

Conforme a definição de Marx, o termo carrega um sentido que gera um intercâmbio 

processado por meio da relação homem/natureza, em que o próprio homem é sujeito da 
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ação. O autor afirma que “o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza”  (MARX, 1983, p. 149). 

 

O trabalho também é concebido como uma atividade orientada com a finalidade de 

“produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer as necessidades 

humanas” (MARX, 1983, p. 153). Nesse sentido, muitas vezes o termo é utilizado como 

sinônimo de emprego, ofício, profissão, e toda atividade exercida para obter renda. 

 

A concepção de trabalho sofreu modificações no decorrer dos tempos, deixando de ser 

entendido apenas como mecanismo de realização profissional e passou a ser valorizado 

como uma forma de  realização pessoal portando, assim, significados diferenciados. 

Evoluiu da certeza de ser visto como maneira de garantir a sobrevivência e passou a ser 

concebido como uma condição de acesso à dignidade e à cidadania para aqueles que o 

realizam. Através do trabalho as pessoas passaram a ser reconhecidas e valorizadas 

socialmente.  

 

As grandes transformações sociais, científicas, tecnológicas e econômicas ocorridas no 

setor produtivo mundial, mais explícitas e visíveis a partir das últimas décadas do 

século XX, ocasionaram modificações estruturais nas formas de trabalho. Com isso 

surgiram novos modelos de produção que se traduziram como formas alternativas de 

estruturação econômica. 

 

No decorrer da década de 1970 é instaurada uma intensa crise
2
 do modo de produção 

capitalista, que gerou inúmeras transformações econômicas e sociais no setor produtivo 

mundial a partir da década de 1980, desencadendo diversos acontecimentos. Uma das 

respostas advindas dessa crise foi a implementação de um amplo processo de 

reestruturação do modo de produção capitalista que, segundo Antunes, objetivou 

resgatar e reaver a produtividade e o lucro das empresas “com vistas a recuperar o ciclo 

produtivo que afetou fortemente o mundo do trabalho” (ANTUNES, 2009, p. 38). Tal 

processo foi denominado de reestruturação produtiva, cujo paradigma foi o modelo de 

                                                 
2
 O traço mais evidente do quadro crítico do capitalismo a partir do início dos anos 70 foi a queda da taxa 

de lucro, em função do aumento do preço da força de trabalho, conquistado durante o período pós-45 e 

pela intensificação das lutas sociais dos anos 60, que objetivaram o controle social da produção. A 

conjugação desses elementos levou a uma redução dos níveis de produtividade do capital, acentuando a 

tendência decrescente da taxa de lucros (ANTUNES, 2009, p. 31). 
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produção econômica desenvolvido no Japão, denominado toyotismo
3
. Esse foi um dos 

acontecimentos mais marcantes.  

 

A reestruturação produtiva desencadeou ações que provocaram profundas 

transformações no mundo do trabalho. Configurou-se como positiva na medida em que 

possibilitou a expansão de novas tecnologias para efetivação do trabalho. Por outro 

lado, causou graves consequências, como a expansão do desemprego estrutural
4
, que fez 

emergir atividades informais como alternativas para aqueles que sofriam com o 

desemprego e com a precarização, referente a uma deterioração nas condições de 

trabalho como perda de direitos conquistados e má remuneração salarial. Ou seja, a 

retirada dos direitos trabalhistas. Para Thebaud-Mony, 

 

[…] A precarização pode ser definida de maneira descritiva tanto em relação 

às novas formas de emprego, designadas como atípicas, quanto em relação 

às condições de trabalho em função do enfraquecimento ou perda dos 

direitos sociais, sindicais, de prevenção e de reparação dos riscos. Inclui o 

trabalho a domicílio, a terceirização, o trabalho em tempo parcial, o trabalho 

informal, os contratos temporários, o trabalho sazonal, mas também designa 

aquele nos quais a organização é rígida e é intenso o sofrimento físico e 

mental  (THEBAUD-MONY, apud BRITO, 2000, p. 200). 

 

 

Pode-se entender que esses acontecimentos foram impactantes e desestruturaram 

abruptamente a vida dos trabalhadores. No caso do Brasil, Antunes (2009) relata que as 

mudanças ocorridas no setor produtivo iniciaram-se na década de 1980 com a 

introdução do sistema de automação, implantado nas grandes empresas de capital 

financeiro voltadas para a exportação. A partir dos anos 90 o impacto no mercado de 

trabalho brasileiro foi acentuado, devido à implantação das políticas neoliberais
5
. No 

decorrer dos anos, essas políticas “foram postas em práticas de forma mais evidente” 

                                                 
3
 “Modelo Japonês” baseado na expansão e na consolidação do capitalismo monopolista industrial. É uma 

forma de organização do trabalho que nasce na Toyota, no Japão pós-45, e que, muito rapidamente, se 

propaga para as grandes companhias daquele país. Se constituiu como uma estratégia econômica cujo 

objetivo era resgatar e reaver a produtividade, ou seja, o lucro do setor produtivo (ANTUNES, 2009). 

4
 Considerada a mais marcante e cruel consequência advinda do processo de reestruturação produtiva. 

Caracteriza-se pela existência de um número excedente de pessoas desempregadas, por um longo período. 

Melhor dizendo, o desemprego estrutural ocorre quando o número de pessoas em situação de desemprego 

é maior do que o número de vagas de trabalho que o mercado necessita contratar, mas tal discrepância 

decorre de mudanças estruturais do sistema com o claro objetivo de reduzir postos de trabalho 

(ANTUNES, 2009). 

5
 Na primeira metade do século XX significou a doutrina proposta por economistas franceses, alemães e 

norte-americanos voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um 

Estado regulador e assistencialista; a partir da década de 1970, passou a significar a doutrina econômica 

que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia.  
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(LEITE, M. P. 2011, p. 30), privatizando muitos serviços, levando a uma grande 

redução de postos de trabalho, dentre outros.  

 

Essa situação transformou-se em um grave quadro de desestruturação do mercado de 

trabalho no país. O desemprego no Brasil, como destaca Matoso, (1999, p. 15) “[…] 

aparece como a ponta de um iceberg” e logo em seguida vai tomando grandes 

proporções. 

 

Para Pochmam (2008), esse foi um período em que o aumento do desemprego foi 

considerado um fenômeno alarmante, devido ao fechamento de um estrondoso número 

de postos de trabalho.  

 

Segundo Singer, essa nova configuração do mundo do trabalho “inclui a exclusão de 

uma crescente massa de trabalhadores de gozo de seus direitos legais”. (SINGER, 1998, 

p. 29), trabalhadores são contratados em condições precárias, sem direitos trabalhistas, o 

que obrigou muitos trabalhadores a desenvolverem atividades de trabalho de forma 

autônoma. Fazer “bicos”, não possuir renda fixa, trabalhar por um espaço de tempo 

determinado, em tempo parcial ou por conta própria são situações que passaram a fazer 

parte da rotina de trabalho de muitos brasileiros.  

 

Grande parcela, na maioria das vezes sem qualificação profissional ou experiência 

anterior, começou a realizar atividades de trabalho em diversas ocupações. De forma 

autônoma e independente passaram a trabalhar em condições precárias e diferenciadas 

da forma clássica de trabalho. Dentre essas atividades está a ocupação autônoma dos 

catadores de materiais recicláveis. 

 

 

1.2 Trabalho informal 

 

Os primeiros estudos sobre o trabalho informal foram realizados em Gana e Quênia 

(África) na década de 1970 e divulgados em relatório por pesquisadores da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Segundo Ferreira (2007), as atividades desenvolvidas 

por esse setor da economia estão à margem daquilo que se chama “formalidade”. Para a 
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autora, o trabalho informal refere-se a um conjunto de atividades caracterizadas por uma 

lógica produtiva, singular e diferenciada das que compõem o mercado formal.  

O trabalho informal caracteriza-se por não possuir relações formais com qualquer 

empresa, portanto, não existe qualquer tipo de vínculo empregatício por meio de 

documentação legalizada, como ocorre no setor formal. Vasconcellos (1994) afirma ser 

o setor informal aquele que inclui um conjunto heterogêneo de atividades produtivas, 

que emprega um grupo de pessoas sem oportunidades no setor formal. Daí entender que 

a ideia de informalidade está atrelada à noção de formalidade.  

 

Em seus estudos, Ferreira (2007) aponta que, no âmbito da literatura sobre o tema 

produzido no Brasil, o setor informal é caracterizado a partir de dois enfoques 

alternativos. No primeiro, trabalho informal é entendido como alternativa para “garantir 

a sobrevivência”. Os trabalhadores, após perderem seu trabalho no mercado formal e, ao 

se verem sem qualificação profissional para conseguir novo emprego, inserem-se no 

mercado informal.  

 

Outro enfoque pauta-se na “perspectiva sócio-cultural” em que os trabalhadores 

ingressam no mercado informal, após considerarem vantagens a possibilidade de obter 

maior ganho e, ainda, de flexibilizarem sua jornada de trabalho. Ferreira considera que 

no setor informal foi estabelecida uma alternativa para geração de renda nos mais 

variados espaços, o que fez aumentar, a cada dia, sua proporção devido ao significativo 

número de pessoas que a informalidade tem absorvido. Nesse sentido, o trabalho 

informal tem possibilitado a sobrevivência, bem como tentado satisfazer as 

necessidades básicas dos atingidos, desfavoravelmente, pela reestruturação produtiva. 

Ao mesmo tempo, tem garantido uma movimentação do setor econômico. 

 

Para Antunes (2011), as modificações no mundo do trabalho afetam os trabalhadores 

tanto materialmente quanto subjetivamente. O autor explicita diversos efeitos da 

precarização do trabalho na vida do trabalhador e afirma que aqueles considerados 

negativos poderão degradar física e psiquicamente os trabalhadores que executam suas 

atividades sem as mínimas condições de segurança, comprometendo seriamente sua 

saúde e colocando em risco suas próprias vidas. 
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Observa-se que existe uma questão contraditória que envolve esse tipo de trabalho. Ele 

tem gerado consequências favoráveis e, ao mesmo tempo, desfavoráveis para quem o 

exerce. Se, por um lado, essas pessoas encontraram no trabalho informal uma 

alternativa para garantir, minimamente, a sobrevivência, por outro, trabalhar na 

informalidade significa estar submetido à precarização, como a exclusão dos direitos 

trabalhistas e a falta de perspectivas de crescimento profissional. Contudo, o mercado 

informal passou a receber trabalhadores cujo perfil não se encaixa nas habilidades 

exigidas e padronizadas pelo mercado formal.  

 

Uma parcela majoritária dos catadores trabalha e sobrevive sem acesso aos avanços 

tecnológicos; vive em situações precárias, sem as mínimas condições econômicas para 

existirem dignamente e, conforme Gonçalves, M. (2006), consequentemente, está em 

grande desvantagem porque é excluída de diversos setores da vida social. 

 

Nos anos de 1970, sob influência da literatura francesa, foram iniciadas discussões 

sobre a exclusão. Nesse cenário, destacava-se o aumento da pobreza trazida pelo 

desemprego estrutural.  

 

Pessoas, como muitos catadores, vivem em situações semelhantes às descritas 

anteriormente e são denominadas por Castel (2006) de “desfiliados”. Para ele, são 

“sujeitos ativos” que, de alguma forma, sofreram uma ruptura nas relações da 

sociabilidade, como o desemprego. Segundo o autor, essas pessoas podem chegar a um 

nível extremo de isolamento social e representam  

 

um conjunto de indivíduos separados de seus atributos coletivos, entregues a 

si próprios, e que acumulam a maioria das desvantagens sociais: pobreza, 

falta de trabalho, sociabilidade restrita, condições precárias de moradia, 

grandes exposições a todos os riscos da existência etc (CASTEL, 2006, p. 

63). 

 

 

Portanto, a situação de muitos catadores possivelmente representa uma lógica da 

exclusão a partir da qual eles podem estar isolados, atomizados, desestimulados e, 

talvez, condenados à falta de sucesso, em decorrência da ausência de participação à qual 

estão submetidos. 
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1.3 Processo de trabalho dos catadores 

Os catadores de materiais recicláveis são trabalhadores autônomos, pertencentes a um 

grupo que realiza a ocupação de catar e vender materiais recicláveis ou reaproveitáveis 

para garantir sua sobrevivência. 

De acordo com a CBO/MTE, durante a realização de suas atividades, os catadores 

“catam, selecionam e vendem materiais recicláveis” de forma autônoma e independente 

(CBO/MTE, 2003, p. 118). A ocupação é realizada por conta própria, indica que o 

trabalhador não possui vínculo empregatício com qualquer empresa e que exerce certa 

autonomia para desenvolver as tarefas que a atividade possui.  

No caso dos catadores, observa-se que essa autonomia está vinculada à liberdade de 

fazer algumas escolhas como o local, a hora e o dia em que vai trabalhar. Sem 

mencionar que, em raras exceções, o catador não possui um patrão. Mas também não 

possui direitos trabalhistas como férias, décimo terceiro salário, dentre outros. 

Diferentemente, os trabalhadores que atuam no mercado formal possuem registro em 

carteira e, obrigatoriamente, trabalham de segunda a sexta-feira cumprindo uma jornada 

fixa de trabalho, que pode variar de seis ou oito horas diárias. Em alguns casos, 

trabalham apenas meio expediente. Esses trabalhadores estão assegurados legalmente, 

portanto, possuem todos os direitos trabalhistas. Nesse sentido, pode-se dizer que não 

possuem autonomia para escolher e decidir o dia, a hora e o local de trabalhar. 

Ao final do processo de trabalho, o catador produzirá um determinado valor que será 

utilizado para tentar garantir, minimamente, o próprio sustento diário, bem como o da 

sua família, conforme relato de catadora: “sempre ganha pouco né, mas pouco com 

Deus é muito”. (Entrevistada 01 - associada).  

A matéria-prima utilizada são os resíduos úteis,
6
 também denominados de materiais 

recicláveis. Os instrumentos de trabalho que auxiliam a produção são sacos ou sacolas, 

onde carregam os materiais recolhidos; aqueles que possuem ou conseguem viabilizar 

empréstimo ou aluguel, utilizam o carrinho, a carroça ou a bicicleta. Observa-se, em 

alguns casos, que os catadores “puxam carrinhos muitas vezes emprestados pelo 

                                                 
6
 Resíduos úteis são todos aqueles resíduos retirados do lixo, com potencial para ser reutilizado, 

reaproveitado ou reciclado. 
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comprador, que é o sucateiro ou deposista
7
”, ou seja, os donos de ferro velho e 

atravessadores.  

Essa é uma situação que nos leva a fazer alguns questionamentos: O trabalho do catador 

é mesmo realizado de forma independente ou por conta própria? Em que medida? O 

catador possui total autonomia para escolher livremente como trabalhar ou existem 

limitações? 

Tais perguntas são consideradas importantes para provocar reflexões acerca das 

condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Podemos dizer que 

respostas a perguntas como essas podem ser relativas, uma vez que nem todos os 

catadores possuem condições materiais para sustentar essa autonomia e independência 

que, teoricamente, a ocupação carrega.  

 

No cotidiano de recolher, selecionar e vender os materiais coletados, o catador segue 

uma rotina diária. Observa-se que tal rotina pode apresentar-se de formas diferenciadas, 

o que ocorre devido às especificidades de cada contexto, situação e/ou condições de 

trabalho a que estão submetidos, e que, por sinal, são diversas. Em relação à rotina de 

trabalho, o catador utiliza sua “liberdade” e “autonomia” para definir como organizar 

suas atividades laborais. 

 

A fim de proporcionar ao leitor melhor compreensão do que estamos dizendo, 

utilizaremos como exemplo o aspecto autonomia para definir o horário de trabalho, 

considerando espaços diferenciados para realizar a atividade. 

 

Observamos que o local onde os catadores realizam sua ocupação pode determinar 

alguns aspectos rotineiros sobre a organização ou a forma de realizar as tarefas, como o 

horário de trabalho. Os catadores que atuam na rua, lixões/aterro e empresas, organizam 

seu horário de trabalho diferentemente, portanto, possuem rotinas diferenciadas. 

 

O catador que trabalha na rua realiza a atividade de recolher os materiais nas portas das 

casas, nas lojas comerciais, nas praças, dentre outros. Observamos que nas portas das 

                                                 
7
 Disponível em: http://www.lixo.com.br. Acesso em: 08/02/2012. 

  

http://www.lixo.com.br/


 

 

31 

 

casas, por exemplo, geralmente, eles recolhem os materiais no dia em que o caminhão 

de lixo passa, visto que corresponde ao dia em que os moradores colocam o lixo nas 

portas de suas residências
8
:  

 

“Levanto 2 horas da manhã e começo às 3 horas; tem que ser muito cedo. 

Porque tem muitos catador e também tem o caminhão da prefeitura que pega 

o lixo. Antes do caminhão vim, a gente tem que está com a carroça 

carregada. Quanto mais cedo eu saí, melhor”. (Entrevistado 01 – não 

associado). 

 

 

Essa é uma maneira de organizar o cotidiano de trabalho, pois inclusive os catadores se 

antecipam ao caminhão, passando antes dele. Entende-se que nesse caso existe, 

minimamente, um horário definido para recolher esses materiais, mesmo sendo um 

horário condicionado ao horário de trabalho de outra categoria. Observamos aqui a 

existência de uma “Liberdade” sob condições.  

 

Aqueles que atuam em lixões/aterros recolhem os materiais nesse local, onde passam a 

maior parte do dia; “catam diuturnamente, fazem seu horário
9
”. Existem, nos lixões, 

“famílias inteiras que lá sobrevivem, incluindo crianças e adolescentes trabalhando na 

catação, tendo-se em alguns lugares três gerações de uma mesma família vivendo no e 

do lixo (MARIANO, 2006, p. 3). Como vemos, esses catadores ou moram nos lixões ou 

passam a maior parte do dia nesses locais, portanto, talvez trabalhem o dia todo e, 

possivelmente, até mesmo à noite. 

 

Já os catadores que estão na condição de empregados são “em menor escala” 

(CRIVELLARI, DIAS, PENA, 2008, p. 301); realizam o trabalho de separação e 

triagem dos materiais nas próprias empresas que os contrata. Dependendo da logística 

da empresa, pode acontecer de o catador não executar o tarefa de recolher os materiais, 

pois a próprias empresas se organizam para armazená-los em um local interno, 

específico, e o catador inicia sua rotina de trabalho triando os materiais desse lugar. 

Nesse caso cumprem, obrigatoriamente, uma jornada de trabalho, ou seja, possuem 

                                                 
8
 Exceto nos locais onde não existe a coleta seletiva institucionalizada pela prefeitura ou empresas. 

9
 Informação coletada do site http://www.lixo.com.br, acesso em (08/02/2012) 

 

http://www.lixo.com.br/
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horário fixo para desenvolver suas tarefas. Portanto, existem condições diferenciadas de 

trabalho, embora a atividade ocupacional seja da mesma natureza.  

 

No que se refere à execução das tarefas, primeiramente ocorre o recolhimento ou coleta 

de resíduos úteis que, em seguida, passam por um processo de triagem quando é feita a 

separação e, na sequênca, são selecionados para serem vendidos. A partir do que se 

observa, pode-se dizer que as tarefas são executadas em etapas, sendo a 1ª etapa – 

recolher, coletar ou catar, 2ª etapa – triar (separar), 3ª etapa – selecionar (maior 

refinamento) e 4ª etapa – vender.  

 

Bom exemplo para se entender o processamento das tarefas realizadas é em relação aos 

materiais cuja matéria-prima é o plástico.  

 

Após recolhimento dos materiais, é realizado um trabalho de triagem. Todo material 

feito com plástico é separado dos materiais de outra natureza, e são agrupados em um 

único conjunto. Em seguida, é feita uma sub-seleção de todos os objetos de plástico 

recolhidos, pois, em alguns casos, os materiais plásticos vêm impregnados de resíduos 

como gordura. Esse é um problema possível de inviabilizar a venda de um produto, com 

qualidade. Eles são separados de acordo com características específicas, por exemplo: 

plástico flexível, plástico rígido, em boas condições para serem reutilizados ou não, etc.  

 

O que determina a separação dos materiais é o fator econômico, ou seja, a possibilidade 

de venda dos materiais. Melhor dizendo, a forma de selecioná-los está diretamente 

relacionada com a exigência de quem irá comprá-lo, a exemplo das garrafas de 

refrigerante, denominadas “pet”.  Na maioria das vezes, as garrafas inteiras são 

separadas para serem vendidas a compradores que as reutilizam para vender 

determinados produtos: “Vendo para o povo que vende produto de limpeza, cachaça, 

caldo de cana”. (Entrevistada 01 – associada). Já as garrafas amassadas ou cortadas 

podem ser vendidas para serem reaproveitadas. Garrafas plásticas nesse estado de 

conservação são compradas, também, por instituições que desenvolvem trabalhos 

manuais como o artesanato, mas, principalmente, pela indústria da reciclágem
10

. 

                                                 
10

  Setor industrial cuja matéria-prima consiste em resíduos úteis descartados pela sociedade. Esse setor 

transforma tais resíduos em novos produtos a serem comercializados no mercado. 



 

 

33 

 

Concluída a etapa de seleção dos materiais pláticos, segue-se a etapa final da venda 

destes.  

 

O catador pode “escolher” e “controlar” sua rotina de trabalho, definindo o local, as 

horas e os dias a serem trabalhados, como também, de forma relativa, o tipo de material 

que recolherá: “[…] pego mais garrafa pet e latinha”, pois “papelão tá de 10 ou 12 

centavos o quilo e não compensa pegar papelão, na bicicleta, pra vender. Não 

compensa não”. (Entrevistado 02 – associado). Porém, na etapa final do processo de 

produção, quando acontece a venda dos materiais, ele não tem tanta escolha. Vende para 

atravessadores que lucram sobre a intermediação do material a ser reciclado:  

 

“Não vou discuti assunto de preço com o dono do ferro velho, porque não 

adianta, né. Então, eu entro em acordo conforme ele fala pra mim. Eu não 

vou discuti com ele se ele tá pagando pouco. Não vou falar coisa pra 

desagradar ele não, porque não adianta. Então, desse jeito todo mundo gosta 

de mim. Eu não reclamo.” (Entrevistado 01 – não associado). 

 

Durante a venda dos materiais para os atravessadores, em muitas situações, é possível 

observar, claramente, a presença de relação de exploração. Principalmente com grande 

parte dos catadores que trabalham na rua ou nos lixões.  Na maioria das vezes, os 

catadores “[…] são explorados pelos sucateiros, que lhes adiantam dinheiro para 

poderem subsistir em troca da entrega do material coletado a preços vis” (SINGER, 

2002, p. 89). Pode-se entender que aí ocorre um processo de expropriação do trabalho 

do catador.  

Concordamos que o catador pode exercer certa autonomia para organizar seu horário de 

trabalho, bem como decidir quando ou não trabalhar. O ponto central de toda questão, 

porém, refere-se ao controle sobre o preço dos materiais, que não está nas mãos dos 

catadores, mas sob o controle da indústria da reciclagem. 

Magera (2005) defende que através do intermediário ou atravessador, o setor industrial 

é o maior beneficiário da reciclagem do lixo realizada pelos catadores e por meio das 

próprias cooperativas, pois se apoderam do maior retorno financeiro do processo de 

reciclagem. Nesse sentido, ocorre a chamada logística reversa, que consiste no fato de o 

material coletado pelos catadores retornar para as indústrias de reciclagem para serem 

reprocessados e transformados em novos produtos que serão adquiridos pela população. 
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Birkbeck (1978) apud Dias (2010) refere-se aos catadores como “self-employed 

proletarians
11

” e afirma que o auto-emprego não passa de ilusão.  Segundo Dias, 

Birkbeck aborda a natureza contraditória da posição de classe do catador, na medida em 

que considera que eles se auto-empregam. Ao mesmo tempo o autor se posiciona 

dizendo que, na verdade, os catadores vendem sua força de trabalho à indústria da 

reciclagem sem, contudo, terem acesso à seguridade social do mundo do trabalho 

oficial. 

A partir do que diz o autor, pode-se entender que os catadores encontram-se subjugados 

à lógica capitalista, induzidos a um processo de reprodução da alienação enquanto força 

de trabalho.  

Nesse sentido, considera-se que o modo de produção capitalista, na figura do 

atravessador e da indústria da reciclagem, expropria o trabalhador de sua força de 

trabalho, com base em uma relação de exploração. “Os catadores são trabalhadores 

fundamentais à cadeia produtiva, pois mesmo marginalizados arranca-se deles a mais-

valia” (Birkbeck, apud Dias, 2010, p. 8). 

Mesmo os catadores estando subjugados à lógica capitalista, e induzidos a um processo 

de reprodução da alienação enquanto força de trabalho, observamos que algumas 

experiências de grupos de catadores organizados ou em processo de organização, estão 

dando certo ou podem dar certo. 

 

1.3.1 Cadeia produtiva da reciclagem 

Pode-se dizer que uma cadeia produtiva é composta de etapas consecutivas de 

atividades, em que diversos insumos
12

 passam por um processo de transformação até ser 

obtido um produto final, cujo destino será a exposição no mercado para ser 

comercializado. Cada etapa é processada por diferentes grupos de pessoas, porém as 

funções da cadeia estão interligadas. 

                                                 
11

 Trabalhador autônomo 

12
 Neste caso, entendemos por insumos a matéria-prima que entra num processo de produção para se obter 

um produto final, ou seja, a mercadoria.  
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Os catadores de materiais recicláveis, historicamente, integram uma dessas cadeias, 

desenvolvendo atividades de coleta, triagem e comercialização de resíduos ou materiais, 

muitas vezes denominados como recicláveis. 

 

De modo geral, entende-se a reciclagem como um processo em que resíduos 

descartados pelas pessoas, empresas, instituições, dentre outros, são recuperados e 

convertidos em novos produtos. Ao final desse processo, tais produtos poderão possuir 

a mesma função; ser do mesmo tipo daquele que o originou ou de outro. 

Especificamente, a reciclagem consiste em 

 

um conjunto de operações interligadas e realizadas por diferentes agentes 

econômicos, cuja finalidade é a re-introdução de materiais presentes nos 

resíduos gerados pelas atividades humanas nos processos produtivos. Esses 

materiais chamados de recicláveis – uma vez submetidos a essas operações, 

passam a ser insumos para a produção de novos produtos (LAJOLO, 2003, p. 

20). 

 

 

Nesse sentido, a reciclagem compreende um processo de transformação dos resíduos, 

cujo resultado final será a produção de novas mercadorias que serão vendidas. Esse 

processo dá condições para que os resíduos selecionados, separados e transformados 

voltarem ao circuito do processo produtivo como novos produtos, a serem vendidos 

gerando, consequentemente, lucro.  

 

Para a produção de mercadorias são extraídos da natureza recursos naturais ou matéria-

prima bruta que serão levados às indústrias para serem beneficiados, processados e 

transformados em produtos cuja comercialização será para o consumo. Após adquirirem 

os produtos, os consumidores utilizam-nos; aquilo que não tem mais serventia será 

descartado, passando a ser considerado resíduo rejeitado ou lixo. Na maioria das vezes, 

a destinação final
13

 desses resíduos eliminados será o aterro
14

 ou o lixão
15

.  

                                                 
13

 A destinação final dos resíduos constitui um dos mais preocupantes problemas relacionados à questão 

ambiental, visto que a produção de lixo cresce de forma estrondosa, devido ao desrregrado 
comportamento consumista das pessoas, fomentado pela lógica da dinâmica capitalista que, 

constantemente, cria novas “necessidades”. 

 
14

 Método de engenharia para disposição de resíduos sólidos no solo, de modo a proteger o meio 

ambiente: os resíduos são espalhados em camadas finas, compactadas até o volume praticável e cobertos 

com terra ao final de cada jornada (GONÇALVES, P. 2003, p. 21). 

 
15

 Lixões são áreas de disposição final de resíduos sólidos, onde o lixo é disposto a céu aberto sem que 

medidas de engenharia sanitárias (tais como recobrimento dos resíduos com terra, drenagem do chorume, 
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O esquema básico de produção de mercadorias pode sofrer alterações na medida em que 

alguns resíduos recicláveis deixam de ser encaminhados para aterros, lixões ou jogados 

a céu aberto na natureza e são levados para as recicladoras. Quando isso ocorre, se dá 

um retorno dos materiais residuais descartados pelos consumidores para as indústrias, 

significando a constituição de um novo caminho para os resíduos descartáveis úteis das 

mercadorias produzidas e consumidas. Esse processo é conhecido por logística reversa
16

 

e provoca impactos favoráveis ao meio ambiente,  uma vez que reduz a extração de 

recursos naturais.  

 

Na figura 01 podemos observar o esquema básico de produção de mercadorias no qual 

ocorre o retorno dos resíduos recicláveis para as indústrias. Na figura também está 

implícito o esquema geral da cadeia produtiva da reciclagem, cujo detalhamento será 

apresentado um pouco mais à frente.   

 

Figura 01 

Esquema básico de produção de mercadorias com o esquema  

geral da cadeia produtiva da reciclagem. 

 

                

       

                  Recursos      →       Beneficiamento     →      Comercialização      →      Utilização 

                   Naturais                       Produção                                                                                                              
                                                                                                                                              

                     ↑                               ↑                                                                ↓                                           
                                                      \                                                                                  
                                                    \                                                   
              Natureza                            \                                                     Descarte 

                                                                     \  ←   ←    ←   ←   ←   ←   ←   ←  Aterro / Lixão 

 

Fonte: Construção da autora. 

 

Pode-se dizer que os impactos causados pelo lixo estão associados a diversos aspectos, 

como as práticas da população e o volume produzido. No entanto, a partir da qualidade 

do volume descartado ou rejeitado pelas pessoas, os catadores conseguem constituir o 

mercado da reciclagem. 

 

                                                                                                                                               
recobrimento das células com material impermeabilizante, drenagem de gases etc) sejam aplicadas para 

minimização dos impactos ambientais, tal como é feito nos aterros sanitários (DIAS, 2010, p.2). 

16
 Quando ocorre o retorno dos resíduos úteis ou materiais recicláveis às indústrias, para serem 

reprocessados e transformados em novos produtos a serem vendidos. 
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O retorno de resíduos recicláveis para as indústrias promove importantes benefícios 

tanto para os catadores quanto para o meio ambiente. Para os catadores, esse retorno 

poderá significar aumento na demanda de alguns materiais, a possibilidade de aumentar 

as vendas e, assim, proporcionar o aumento do valor da sua renda. Já para o meio 

ambiente, tal retorno leva à redução da extração de recursos naturais, à redução no 

acúmulo de materiais descartados em aterros ou lixões, à amenização de problemas 

ambientais e de saúde pública, dentre outros. O aumento do retorno desses resíduos às 

indústrias intensifica o movimento da cadeia produtiva da reciclagem. 

 

A cadeia da reciclagem é formada por elos e compreende operações que acontecem em 

momentos distintos. Em cada elo serão realizadas operações específicas por seus 

respectivos agentes. Historicamente, os catadores compõem o segundo elo da cadeia e 

muitos, também, realizam as tarefas do terceiro elo. Pode-se dizer que, na maioria das 

vezes, a participação de catadores no terceiro elo é realizada por catadores organizados 

em cooperativas e associações, cujo preparo técnico foi adquirido por meio de 

participação em cursos de formação, capacitação e/ou treinamento oferecidos pelas 

cooperativas e/ou associações aos catadores associados.   

 

 

O primeiro elo corresponde à operação de segregação dos resíduos, onde são 

separados […].  O segundo elo é o da coleta seletiva, representada por uma 

forma diferenciada do jeito comum de recolher e transportar o lixo (todo 

misturado) […]. O terceiro elo, de triagem e classificação, corresponde às 

operações de limpeza, classificação mais fina e enfardamento dos materiais. 

No quarto elo, que envolve as operações de beneficiamento, são aplicados 

procedimentos específicos para cada material […]. Finalmente, o último elo é 

o da reciclagem, propriamente dita, quando os produtos intermediários 

oriundos das operações anteriores são utilizados como insumos em 

instalações que utilizam somente materiais reciclados ou sua mistura com 

matérias-primas virgens (LAJOLO, 2003, p. 20-22). 
 

Os resíduos são produzidos pelos geradores, componentes do primeiro elo da cadeia 

que, muitas vezes, no próprio local de geração, já executam a tarefa de separação dos 

materiais. Por sua vez, tais resíduos rejeitados ou materiais recicláveis possuem origem 

diversificada, como domiciliar, comercial (de lojas, escritórios, bancos etc), industrial, 

dentre outros. Os catadores recolhem os materiais gerados nesses setores, triam e 

vendem para atravessadores ou empresas de beneficiamento que, em seguida, vendem 

para as indústrias que os transformarão em novos produtos. Assim, os resíduos 

percorrem a cadeia produtiva da reciclagem. Os elos e as operações realizadas pelos 
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agentes que compõem a cadeia produtiva da reciclagem estão, esquematicamente, 

representados na Figura 02. 

 

Figura 02 

Representação esquemática da Cadeia Produtiva da Reciclagem. 

 
 

OPERAÇÕES 

 

 

           Geração        →       Coleta seletiva       →         Triagem e         →     Beneficiamento      →     Reciclagem 

                 |                                    |                              classificação                           |                                     | 

                 |                                    |                                       |                                     |                                      |                                                           

                 |                                    |                                       |                                     |                                      | 

                 |                                    |                                       |                                     |                                      | 

                 |                                    |                                       |                                     |                                      | 

       - População                - Catadores                      - Catadores                     - Empresas de                 - Indústrias 

       - Indústrias       →      - Cooperativas      →      - Cooperativas      →         beneficiamento     →         

       - Comércio                    de catadores                   de catadores 

       - Prestadoras              - Prefeitura                     - Atravessadores 

         de serviço                 - Empresas de                - Aparistas 

      - Instituições                 coleta de lixo                 - Sucateiros 

 

 

AGENTES 

 

Fonte: Construção da autora, adaptado de Lajolo (2003). 

 

 

Os catadores, de maneira geral, atuam no segundo elo da cadeia fazendo o trabalho de 

coleta dos resíduos úteis, ocasião na qual escolhem os materiais recicláveis que servirão 

para venda. Após o recolhimento, tais materiais são colocados nos carrinhos, bicicletas, 

sacos ou sacolas e em seguida transportados para o local onde será executada a 

separação. 

  

Organizados ou não, os catadores atuantes no terceiro elo realizam a tarefa de triagem e 

de classificação dos materiais. Tais tarefas consistem em operações de tratamento dos 

materiais realizada de forma mais refinada do que as executadas no segundo elo pela 

maioria dos catadores. Essas operações envolvem alguns cuidados específicos como 

limpeza dos materiais, seleção mais organizada, observando algumas especificidades 

relacionadas, por exemplo, à natureza desses materiais e melhor acondicionamento, ou 

seja, enfardamento. 

 

Embora muitos não vendam diretamente para as grandes empresas de benficiamento, 

eles são agentes fundamentais na cadeia produtiva da reciclagem. Destaca-se que alguns 
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grupos de catadores organizados em cooperativas e com um nível de organização 

avançado, portando, inclusive, maquinário adequado, já desenvolvem operações do 

quarto elo. As tarefas consistem em beneficiamento dos materiais, a partir da aplicação 

de procedimentos específicos, em que ocorre o processamento e transformação em 

novos insumos para as indústrias.  É o caso do plástico, cujo processamento inclui 

operações de “moagem, lavagem, secagem, aglutinação, extrusão ou granulação” 

(LAJOLO, 2003, p. 22).  

 

No caso acima exemplificado, os catadores desenvolvem as principais operações da 

cadeia produtiva e vendem os insumos diretamente para as grandes recicladoras, 

possivelmente, não ficando submetidos à exploração e à expropriação dos 

atravessadores. Nesse sentido, pode-se dizer que esses catadores possuem certo controle 

no que se refere à execução das operações nos elos da cadeia produtiva da reciclagem.  

 

Ressalta-se que a situação descrita anteriormente representa um dos desejos da 

categoria, por sua vez institucionalizado como uma das principais bandeiras de luta 

empreendidas pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – 

MNCR, cuja sustentação ancora-se na defesa da autogestão
17

 do trabalho e pelo controle 

da cadeia produtiva da reciclagem.   

 

Com base no princípio da autogestão, o MNCR tem como um dos objetivos da sua luta: 

 

garantir a ‘independência de classe’
18

 em relação aos partidos políticos, 

governos e empresários, mas também lutando pela gestão integrada dos 

resíduos sólidos com participação ativa dos catadores organizados, desde a 

execução da coleta seletiva com catadores de rua, até a triagem e o 

beneficiamento final dos materiais, buscando tecnologias viáveis que 

garantam o controle da cadeia produtiva, firmando com os poderes públicos 

contratos que nos garantam o repasse  financeiro pelo serviço prestado à 

sociedade, e cobrando das empresas privadas, produtora industrial dos 

                                                 
17

 “Autogestão” é a prática econômica em que os trabalhadores são os donos das ferramentas 

equipamentos de produção e organizam o trabalho sem patrões, tendo a decisão, o planejamento e a 

execução sob controle dos próprios trabalhadores.  Informação coletada no site do Movimento Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Disponível em: http://www.mncr.org.br/. Acesso em: 

17/07/2011. 

18
 “A independência de Classe” é o principio histórico que orienta a luta do povo na busca pela nossa 

verdadeira emancipação das estruturas que nos dominam; Significa que a união do povo, nossa  luta e 

organização, não pode ser dividida por diferenças partidárias,  nem se deixar manipular ou corromper 

pelas ofertar que vem das classes dominantes, governos e dos ricos; Informações coletadas no site do 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Disponível em: 

http://www.mncr.org.br/. Acesso em: 17/12/2011. 

http://www.mncr.org.br/
http://www.mncr.org.br/
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resíduos o devido pagamento pela nossa contribuição na reciclagem. (Artigo 
3º da Declaração de princípios e objetivos do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR).
19

 

 

 

Nesse sentido, em relação à cadeia produtiva da reciclagem, descrevem na Carta de 

Brasília a seguinte reivindicação: 

 

2.1      – Garantir nas políticas de financiamentos e subsídios, que os recursos 

públicos sejam aplicados, prioritariamente, na implantação de uma política de 

industrialização dos materiais recicláveis que priorizem os projetos 

apresentados por empresas sociais de Catadores de Materiais Recicláveis, 

garantindo-lhes acesso e  domínio sobre a cadeia da reciclagem, como 

estratégia de inclusão social e geração de trabalho e renda (CARTA DE 

BRASÍLIA, 2001). 

 

Segundo Bosi (2010, p.175 - 176), “sustentando a indústria da reciclagem no país estão 

cerca de 1 milhão de catadores” cujo trabalho, contribui fundamentalmente para 

movimentar “alguns bilhões de dólares por ano”. Baseado no autor, pode-se dizer que 

os catadores constituem o principal elo da cadeia que sustenta a indústria da reciclagem, 

compondo uma rede de produção e comercialização de materiais recicláveis.  

 

É interessante observar que os catadores como constituidores históricos
20

 do processo 

de reciclagem despertaram em empresas o interesse em explorar esse setor industrial. 

Nesse sentido, empresários se articulam para extrair benefícios e lucros do mercado da 

reciclagem. 

 

Um exemplo de resíduos recicláveis que percorre o ciclo da cadeia produtiva com 

destino às recicladoras, efetivando a chamada logística reversa e que movimenta bilhões 

no setor da reciclagem é o das garrafas PET.  

De acordo com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem - CEMPRE
21

, 

atualmente, o maior mercado para o PET pós-consumo no Brasil é a produção de fibra 

                                                 
19

 Informações coletadas no site do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR). Disponível em: http://www.mncr.org.br/. Acesso em: 17/12/2011. 

20
 Constituidores históricos, uma vez que diante da necessidade de sobrevivência e ao longo dos tempos 

vivendo na condição de pobreza, buscaram nessa atividade ocupacional uma forma de garantir a 

subsistência. 

21
 O Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) é uma associação sem fins lucrativos, 

dedicada à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo. Fundado em 

1992, o CEMPRE é mantido por empresas privadas de diversos setores. 

http://www.mncr.org.br/


 

 

41 

 

de poliéster para indústria têxtil (multifilamento), onde será aplicada na fabricação de 

fios de costura, forrações, tapetes e carpetes, mantas de TNT (tecido não tecido), dentre 

outras
22

.   

Em 2010 o Brasil consumiu 505.000 toneladas de resina PET para fabricação de 

embalagens. Desse total, após o consumo, 56% das embalagens voltaram para as 

indústrias, certamente por intermédio dos catadores, para serem recicladas, totalizando 

282 mil toneladas de insumos para fabricação de novos produtos
23

. 

 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Pet – ABIPET, em 2010, a indústria da 

reciclagem do PET fechou o ano com faturamento de R$ 1,18 bilhão, valor superior ao 

montante de R$ 1,09 bilhão registrado no ano de 2009
24

.  

 

Observando esses números, pode-se dizer que reciclar é um negócio altamente lucrativo 

para as indústrias; os catadores que estão na base da cadeia produtiva representam o 

principal sustentáculo da indústria da reciclagem e, certamente, não participam da 

divisão desse lucro. 

 

Bosi (2010) afirma: 

  

a cata de materiais recicláveis é também a expressão de um aspecto da 

realidade do tempo presente que expõe as formas mais atualizadas da 

organização capitalista do trabalho, ligando milhares de trabalhadores 
empobrecidos a empresas oligopônicas

25
 que fabricam e reciclam papel, PET, 

plástico e alumínio. Nesse processo é realizada a extração da mais-valia na 

sua forma absoluta, escorada unicamente no trabalho dos catadores, que 

coletam, selecionam e vendem os materiais recicláveis para os atravessadores 

(BOSI, 2010, p. 176). 

                                                 
22

 Outra utilização muito frequente é na fabricação de cordas  e cerdas de vassouras e escovas 

(monofilamento). Outra parte é destinada à produção de filmes e chapas para boxes de banheiro, termo-

formadores, formadores a vácuo, placas de trânsito e sinalização em geral. Também é crescente o uso das 

embalagens pós-consumo recicladas na fabricação de novas garrafas para produtos não alimentícios. É 

possível utilizar os flocos da garrafa na fabricação de resinas alquídicas, usadas na produção de tintas e 

também resinas insaturadas, para produção de adesivos e resinas poliéster. As aplicações Mais recentes 

estão na extrusão de tubos para esgotamento predial, cabos de vassouras e na injeção para fabricação de 

torneiras. Disponível em: http://www.abipet.org.br. Acesso em: 18/02/2012. 

23
 Disponível em: http://www.cempre.org.br/ft_pet.php Acesso em: 15/02/2012. 

24
 Disponível em: http://www.abipet.org.br. Acesso em: 18/02/2012. 

25
 Indústrias organizadas oligoponicamente são aquelas que determinam o preço dos materiais recicláveis 

e, com isso, as condições de trabalho dos catadores. As atividades ocupacionais dos catadores não 

organizados em associações e /ou cooperativas, (conforme pressuposto no modelo de economia solidária 

desenhado por Singer), adquire outra configuração à medida que se trata de uma atividade dominada 

pelas grandes indústrias de reciclagem (BOSI, 2010, p. 187). 

http://www.abipet.org.br/
http://www.abipet.org.br/
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No entanto, mesmo os catadores exercendo um papel fundamental na cadeia produtiva, 

eles pouco usufruem dos lucros desse processo, pois vendem os materiais que coletam a 

preços irrisórios para os atravessadores, que lucram consideravelmente sobre a 

intermediação do material que será reciclado,  enquanto as indústrias, segundo Magera 

(2005), são as maiores beneficiárias, pois apoderam do maior retorno financeiro de todo 

o processo. 

Nessa perspectiva, entende-se que na medida em que os catadores encontram-se 

desprovidos de condições de trabalho apropriadas, como a não organização de suas 

atividades e a falta de intrumental necessário e adequado para executar sua ocupação, 

eles estarão submetidos a uma exploração por parte dos atravessadores, sendo 

perversamente expropriados. 

Observa-se que a indústria da reciclagem, possivelmente, contribui para favorecer o 

trabalho dos catadores na medida em que possibilita a abertura de um mercado de venda 

de materiais recicláveis, pois existe uma demanda por esses materiais. Antes, quando há 

décadas o catador constituía, historicamente, a cadeia produtiva, era ele quem ofertava 

os materiais às indústrias. Hoje, é a indústria quem demanda materiais.  

Mesmo com o movimento das indústrias de demandar dos catadores, as mudanças 

ocorridas ainda não são suficientes para suprir as necessidades desses trabalhadores, 

principalmente no que se refere aos valores pagos a esses, pelas tarefas realizadas.  

O valor que o catador recebe por suas atividades de trabalho corresponde, apenas, ao 

material que retorna pela logística reversa do processo produtivo da reciclagem. E o 

trabalho que ele faz de recolher os materiais? E o trabalho de triar os materiais? A 

atividade ocupacional do catador compreende um conjunto de tarefas como recolher, 

triar, vender e não apenas vender.  

Na medida em que recolhem alguns materiais descartados pela sociedade, eles estão 

retirando do espaço urbano um volume de rejeitos que, certamente, iriam para aterros, 

lixões ou lotes vagos e que, possivelmente, se constituiriam num problema a ser 

resolvido pelo poder público. Nesse sentido, os catadores realizam um trabalho gratuito 

de limpeza urbana e, portanto, deveriam também receber por ele, além de receber por 

todas as tarefas que fazem e não apenas pela tarefa da venda dos materiais. Em suma, o 

valor pago ao catador, paga o material que ele vende e não o trabalho que ele faz. 
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Entende-se que os catadores não vendem sua força de trabalho, diretamente para as 

indústrias de reciclagem, mas, mesmo assim,  o resultado do seu trabalho é 

transformado em mercadoria, pois, ao ser vendido, passa a integrar a rede capitalista 

cujo principal objetivo é a obtenção de lucro. 

 
 

 

1.4 Economia Solidária  

 

1.4.1 Origem da Economia Solidária  

 

O advento da economia solidária foi considerado uma “reação ao espantoso 

empobrecimento dos artesãos, provocado pela difusão das máquinas e da organização 

fabril da produção” (SINGER, 2002, p. 24), no período do capitalismo industrial. 

 

Na fase industrial do capitalismo, também denominado de período maquinofatureiro
26

, a 

revolução industrial focou uma mudança nos instrumentos de trabalho. “O instrumental 

de trabalho se transforma de ferramenta manual em máquina” (MARX, 1994, p. 424), 

fato que resultou em mudanças nas funções desempenhadas pelo trabalhador.  

 

Em grande escala, os trabalhadores deixaram de operar manualmente várias ferramentas 

e as máquinas passaram a ser o novo instrumental de trabalho das indústrias. Sob essas 

condições, o início do capitalismo industrial é apontado por Souza, como um período 

“marcado por uma extrema exploração da classe trabalhadora que dedicava longas horas 

à atividade produtiva, recebia baixíssimos salários e vivia sob condições precárias” 

(SOUZA, 2003, p. 27). 

Nesse contexto, no início do século XIX, na Grã-Betanha, haviam industriais mais 

esclarecidos como Robert Owen, proprietário de um imenso complexo têxtil em New 

Lanark, que propôs leis de proteção ao trabalho. Owen aplicou medidas que garantiram 

os direitos dos trabalhadores; dentre eles, limitou a jornada de trabalho e proibiu o 

emprego de crianças, para as quais mandou construir escolas (SINGER, 2002, p. 25). 

Embora tais medidas tenham causado um “inchaço” na folha de pagamento de suas 

indústrias, em contrapartida, acarretou maior produtividade.  

                                                 
26

 Fase do capitalismo em que ocorreu a substituição do trabalhador pela máquina. 
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Assim, Owen começou a difundir suas ideias, a fim de estabelecer relações de trabalho 

menos exploradoras e pautadas na cooperação
27

, cujas necessidades e interesses 

específicos dos trabalhadores fossem atendidos com base em um sistema mais 

“participativo, justo, democrático” e que propiciasse o “desenvolvimento integral do 

indivíduo”, por meio de ações coletivizadas (VEIGA, 2001. p. 17). 

 

Em 1817, o industrial propôs a construção de Aldeias Cooperativas, em terreno cedido 

pelo estado, onde viveriam cerca de 1200 pessoas trabalhando e produzindo para seu 

próprio sustento, mas o governo britânico não implementou a construção. No entanto, 

Owen conseguiu realizar seu projeto nos Estados Unidos, quando se mudou para lá, 

através da implantação da Aldeia Cooperativa em New Harmony, no ano de 1825. 

Paralelamente, na Grã-Betanha, discípulos de Owen realizavam outras iniciativas, como 

a criação do jornal cooperativo e da armazém cooperativa. Empreendimentos como 

esses foram reproduzidos na Inglaterra e constituíram a fase inicial da história da 

economia solidária, chamada de “coooperativismo revolucionário”. 

 

Na França, a experiência da economia solidária se dá em um período paralelo ao da 

Inglaterra, com a idealização dos falanstérios
28

 por Charles Fourier e seus discípulos 

que, em 1825, conforme Singer (2002), criaram uma “escola associativa”. 

 

 

 

1.4.2 Economia Solidária no Brasil 

 

De acordo com Singer, o cooperativismo chegou ao Brasil por intermédio de emigrantes 

europeus no começo do século XX. As experiências cooperativistas consistiram na 

criação de “cooperativas de consumo nas cidades e cooperativas agrícolas no campo” 

(SINGER, 2002, p. 122). As referidas cooperativas não operavam a partir de um 

trabalho autogestionário baseado, democratimente, na participação dos trabalhadores 

                                                 
27

 “O cooperativivsmo é um sistema de cooperação econômica que pode envolver várias formas de 

produção e de trabalho e aparece historicamente junto com o capitalismo, mas se propõe como uma das 

maneiras de sua superação” (VEIGA, 2011, p. 17). 

28
 Refere-se a comunidades cooperativas que procuravam conciliar interesses individuais e necessidades 

coletivas. (SINGER, 2002). 
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“em todas as tomadas de decisões” (CARVALHO, N. 1995, p. 120). Os trabalhadores 

eram assalariados e não era prevista a divisão coletiva e igualitária da renda. Portanto, 

tais experiências não puderam ser consideradas, efetivamente, economia solidária.  

 

As experiências de economia solidária no Brasil iniciaram nos anos de 1980, em meio 

ao que Singer (2002) chamou de grave “crise social”. Situação resultante da instauração 

do quadro crítico no setor econômico, advindo dos anos de 1970, que levou ao 

fechamento de milhares de postos de trabalho, acarretando o desemprego e promovendo 

a precarização do trabalho. Entidades como a Cáritas Brasileira
29

 financiaram inúmeros 

pequenos Projetos Alternativos Comunitários – PAC’s, cujo objetivo foi gerar trabalho 

e renda, de forma associada e cooperativa, para a população urbana e para a da zona 

rural em todo o país.  

 

Os movimentos sociais constituíram outro importante segmento que desenvolveu ações 

a fim de manter os postos de trabalho e expandir a compreensão da economia solidária. 

A exemplo, mencionamos a experiência do PAC’s em assentamento de reforma agrária 

liderada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, cujo trabalho 

confluiu com o cooperativismo agrícola criado por esses trabalhadores. 

 

A difusão dos princípios da economia solidária, no Brasil, também vem sendo realizada 

por outras organizações como as universidades, principalmente as públicas, através das 

Incubadoras de Cooperativas Populares – ITCP’s, alguns sindicatos mais progressistas, 

governos, dentre outros orgãos
30

 que, segundo Carvalho, “vem fomentando direta ou 

indiretamente a Economia Solidária” no país (CARVALHO, A. 2008, p. 36). 

Instituições que têm sido fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que 

fortaleçam essa economia são: Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, 

do Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE, criada em 2003, no governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária – 

FBES, constituído, pouco depois e no mesmo ano, durante a realização da III Plenária 

                                                 
29

 Entidade da Igreja Católica, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. 

30
 ANTEAG (Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas Autogeridas), a UNISOL (Central de 

Cooperativas e Empreendimentos Solidários), a FASE (Federação de Organização para Assistência Social 

e Educacional), o PACS (Intituto Políticas Alternativas para o Cone Sul). 
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Brasileira de Economia Solidária
31

. “O FBES saiu dessa III Plenária com a incumbência 

de articular e mobilizar as bases da Economia Solidária pelo país, em torno da Carta de 

Princípios e da Plataforma de Lutas aprovadas naquela oportunidade
32

”. 

 

1.4.3 Economia Solidária: conceito, princípios e objetivos  

 

O entendimento fornecido pela literatura acerca do que seja economia solidária leva-nos 

a compreendê-la como uma forma específica de os trabalhadores organizarem suas 

atividades econômicas, cujos principais objetivos consistem em produzir, comercializar 

a um preço justo e consumir de maneira consciente.   

 

Para Singer a economia solidária refere-se a “outro modo de produção, cujos princípios 

básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade 

individual” (SINGER, 2002, p. 10). Dessa forma, pode-se entender a economia solidária 

como uma estratégia organizativa das atividades econômicas, diferente do modo de 

produção capitalista
33

. Enquanto na produção capitalista predomina a competição, o 

individualismo e o controle da propriedade individual do capital, na economia solidária 

predomina a união e a democracia entre os trabalhadores, bem como a propriedade 

coletiva dos bens e meios de produção. 

Laville (1994) apud Lechat (2002) define a economia solidária como 

 

o conjunto de atividades econômicas cuja lógica é distinta tanto da lógica do 

mercado capitalista quanto da lógica do Estado. Ao contrário da economia 

capitalista, centrada sobre o capital a ser acumulado e que funciona a partir 

de relações competitivas cujo objetivo é o alcance de interesses individuais, a 

economia solidária organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as 

relações onde o laço social é valorizado através da reciprocidade e adota 

formas comunitárias de propriedade. Ela se distingue também da economia 

estatal que supõe uma autoridade central e formas de propriedade 

institucional (LAVILLE, 1994, apud  LECHAT, 2002, p. 125).  

                                                 
31

 Conforme informações coletadas no site do FBES (www.fbes.org.br), para a realização da III Plenária 

ocorreu uma mobilização em 17 estados. O evento contou com a participação de 900 pessoas de diversas 

partes do país.  

32
 Disponível em: http://www.fbes.org.br. Acesso em: 10/02/2012. 

33
 A produção capitalista é caracterizada quando o trabalhador vende sua força de trabalho a um único 

dono (o capitalista) perde, por conseguinte, o controle do processo produtivo e dá início à separação entre 

planejamento e execução direta do trabalho. Os proprietários das indústrias passam a ter total domínio e 

controle (sobre os meios de produção) da produção de mercadorias. 
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Um exemplo esclarecedor acerca da diferença entre a lógica do mercado capitalista e a 

lógica da economia solidária é em relação aos ganhos do trabalho. Na empresa 

capitalista, os empregados não recebem o mesmo salário, pois existe uma diferenciação 

do valor de cada tipo de trabalho. Os trabalhadores possuem liberdade para sair da 

empresa e procurar outra que pague mais; os empregadores, se não estivem satisfeitos 

com o trabalhador, podem demiti-los e procurar outra força de trabalho que o satisfaça, 

e que produza melhor. Já na empresa ou no empreendimento solidário
34

, cooperativa ou 

associações, “os sócios não recebem salário mas retirada, que varia conforme a receita 

obtida” (SINGER, 2002, p. 12). Todas as decisões são discutidas e definidas 

coletivamente, em assembleia. Portanto, a dinâmica coletiva determinará os passos a 

serem dados pela empresa ou empreendimento solidário.  

 

A economia solidária sustenta-se na coletividade e democracia, e orienta-se por valores 

e princípios não mercantis: a cooperação, que se baseia na colaboração de todos para se 

alcançar objetivos comuns; autogestão, em que as decisões e administração do 

empreendimento são de responsabilidade de todos em iguais condições; não há a figura 

do patrão; existe, ao contrário, um regime de democracia no grupo. A solidariedade, 

resulta da comunhão de atitudes e sentimentos expressos nos resultados alcançados, nas 

relações estabelecidas, no respeito e no compromisso com todos.  

 

Figura 03 

Princípios da Economia Solidária 

 

 

 

Cooperação 

 

Autogestão 

 

Solidariedade 
 

Refere-se à existência de 

interesses comuns, união de 

esforços e capacidades, 

propriedade coletiva parcial ou 

total de bens, partilha dos 

resultados e responsabilidade 

 

 

As pessoas envolvidas exercitam 

as práticas participativas de 

autogestão dos processos de 

trabalho, das definições 

estratégicas e cotidianas dos 

empreendimentos, da direção e 

 

Expressa na justa distribuição 

dos resultados alcançados; nas 

oportunidades que levam à 

melhoria das condições de vida 

de participantes; no 

compromisso com um meio 

                                                 
34

 Organização coletiva, sob a forma de autogestão que realiza atividades de produção de bens e de 

serviços, crédito e finanças solidárias, comércio e consumo solidários (CULTI, 2010, p. 27). 
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solidária diante das dificuldades. 

 

da coordenação das ações nos 

seus diversos graus e interesses. 
ambiente saudável; na 

participação nos processos de 

desenvolvimento territorial ou 

local; nas relações com 

movimentos sociais ou populares 

emancipatórios; no bem-estar 

dos trabalhadores e 

consumidores. 

Fonte: Adaptado de Schiochet, Silva e Bertucci (2005). 

 

 

Com base nesses princípios, entende-se que a economia solidária valoriza as ações 

voltadas para as dimensões humanas, sociais e sustentáveis, ultrapassando os interesses 

econômicos individuais e se opondo a um modelo de desenvolvimento que produz 

riquezas, gerando miséria. As experiências da economia solidária no Brasil são diversas 

e envolvem “diferentes modalidades e sob a forma de cooperativa ou associação 

produtiva”, de caráter autogestionário (SINGER, 2002, p. 122).  

 

O que se tem observado é que muitas iniciativas econômicas solidárias no país foram e 

vêm sendo empreendidas por grupos sociais, especialmente de base popular, como 

mecanismo de enfrentamento de suas problemáticas locais no que se refere às atividades 

econômicas. Culti  afirma que “uma parte importante dos trabalhadores excluídos do 

mercado formal de trabalho busca se organizar em associações, cooperativas, 

empreendimentos autogeridos e familiares para gerar trabalho e renda”. (CULTI, 2010, 

p.16). Tais grupos organizam-se sob o princípio da solidariedade e da democracia e 

procuram melhorar suas condições econômicas, consequentemente de vida, criando 

novas alternativas de trabalho. 

 

A criação da SENAES e a estruturação do FBES em 2003 foram, conforme Singer 

(2010), fundamentais para a institucionalização e o desenvolvimento de políticas 

públicas que fortalecessem essa economia. O autor considera que, de lá para cá, a 

expansão da economia solidária no país ocorre significativamente com apoio e parceira 

de várias instituições.  

 

No entanto, ele afirma que a economia solidária vai além da proposta de uma política 

social, pois pretende “criar alguma coisa permanente, pretende ser uma alternativa 

estrutural ao capitalismo e não uma alternativa conjuntural ao desemprego” (SINGER, 
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2010, p. 70). Ao mesmo tempo, o autor menciona a proposta de economia solidária 

como uma estratégia possível de luta contra as desigualdades sociais: 

A construção da economia solidária é uma destas outras estratégias. Ela 

aproveita a mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital 

para lançar os alicerces de novas formas de organização da produção, à base 

de uma lógica oposta àquela que rege o mercado capitalista. Tudo leva a 

acreditar que a economia solidária permitirá, ao cabo de alguns anos, dar a 

muitos, que esperam em vão um novo emprego, a oportunidade de se 

reintegrar à produção por conta própria individual ou coletivamente 

(SINGER, 2002, p. 138). 

 

Ao longo desse processo, passaram-se cerca de 10 anos; hoje, o que vemos são 

experiências em economia solidária que estão dando certo e também outras iniciativas, 

que estão buscando se fortalecer e preencher algumas lacunas ocasionadas pelo próprio 

processo de constituição. 

 

Outros estudiosos mostram que as experiências de economia solidária no país 

extrapolam as iniciativas de geração de trabalho e renda, como é o caso de França Filho 

e Laville, ao afirmarem que “a economia solidária brasileira não se resume [...] a 

algumas formas de cooperativismo. Ela absorve certo número de iniciativas sob a forma 

associativa, assim como alguns casos de ONG’s e fundações” (FRANÇA FILHO; 

LAVILLE, 2004, p. 149)  

 

Os autores partem de ilustrações como as iniciativas de finança solidária denominadas e 

bancos populares; melhor dizendo, cooperativas de crédito que  “generalizam a prática 

do microcrédito para as pequenas iniciativas de organizações coletivas populares
35

”. 

Outro exemplo são os clubes de trocas, ou seja, os sitemas de trocas locais, 

empreendimentos “[…] formados por pequenos produtores de mercadorias que 

constroem para si um mercado protegido ao emitir uma moeda própria que viabiliza o 

intercâmbio com os participantes” (SINGER, 2000, p. 23). O intuito desse tipo de 

experiência, conforme França Filho e Laville, consiste em “fortalecer ou criar vínculos 

sociais entre as pessoas envolvidas” (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p. 151). 

 

                                                 
35

 “Tais iniciativas de finança solidária contam, em geral, com apoios institucionais, seja do lado dos 

poderes públicos, seja proveniente da própria sociedade civil através da ação de algumas ONGs”. 

(FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, 151). 
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Na mesma direção, registra-se a existência de outras experiências inovadoras como 

a experiência da associação Bansol, criada por alguns estudantes e alguns 

professores da faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Além de apoio à forma de microcrédito, o Bansol (que se define 

como uma associação de fomento à economia solidária) auxilia o 

desenvolvimento de empreendimentos solidários através da relação entre 

estudantes e atores das iniciativas. Concebido como um processo educativo e 

baseado no princípio da reciprocidade, a intervenção visa a (sic) construção 

democrática de uma metodologia de gestão social e solidária, ou seja, 

apropriada as características específicas dessa forma de organização 

(FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, 151). 

 

 

 

Com base nessas experiências, pode-se constatar que a economia solidária é uma 

proposta inovadora que ultrapassa os objetivos utilitaristas
36

 de consumo, “bens e 

seviços” e que não se propõe, apenas, a alcançar objetivos relacionados a ações para a 

geração de trabalho e renda. 

 

Diante do exposto, entende-se que no Brasil as iniciativas de economia solidária não se 

resumem a propostas e experiências de grupos que procuram melhorar suas condições 

econômicas a partir da criação de novas alternativas de trabalho. Existe no país um forte 

movimento, por parte da população, diversos órgãos governamentais e não 

governamentais no sentido de viabilizar a criação de políticas públicas para a geração de 

trabalho e renda, atendendo a trabalhadores excluídos do mercado formal.  

Mesmo com a existência dessa dinâmica no país, pode-se entender que não é apenas a 

falta de emprego que motiva a organização de iniciativas em economia solidária. 

Existem, também, motivos de natureza pessoal, pois as pessoas buscam a satisfação de 

vivenciar “outras formas de troca econômica” (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, 

152) que ultrapassam objetivos mercantis.  

 

 

1.4.4 Empreendimentos Econômicos Solidários para os Catadores 

 

 

Os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) são organizações autogestionárias e 

coletivas, que fazem parte da Economia Solidária.  Segundo Gaiger (s.d.) autogestão, 

democracia, participação, igualitarismo, cooperação, auto-sustentação, desenvolvimento 

                                                 
36

 Que avalia uma ação unicamente em função de suas consequências. 
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humano e responsabilidade social
37

 consistem em características ideais dessas 

organizações. 

 

Para o autor, o nome atribuído aos EES pode gerar o entendimento de um conceito 

teórico que “funciona como uma espécie de modelo que reúne as características ideais 

de um empreendimento perfeitamente solidário”.  Entende-se que pensar dessa maneira 

pode ser um equívoco, pois, na prática, “nenhum caso vai corresponder plenamente ao 

modelo” e o interessante é observar o que há de positivo nas diversas experiências que 

se destacam, bem como o que vem ocorrendo de dificuldades e gerando lacunas na 

viabilização de uma proposta “alternativa solidária” (GAIGER, s.d., p. 3-4). 

 

A palavra empreendimento remete a empreendedorismo que, por sua vez,  pode ser 

entendida como a criação de algo novo, processado de forma dinâmica, planejada e 

estratégica após ser identificada uma possibilidade ou oportunidade. No Brasil a 

disseminação das discussões acerca do empreendedorismo deu-se a partir dos anos de 

1990, após a crise do capitalismo, ocorrida nos anos de 1970, cujos impactos refletiram 

no setor econômico e no mundo do trabalho, levando ao desemprego estrutural. Uma 

alternativa criada, no setor econômico, a partir dos efeitos dessa crise, foi a valorização 

dos pequenos empreendimentos, caracterizados pelo potencial inovador, diversificado e 

pela possibilidade de criar novos empregos.   

 

O empreendedorismo refere-se à criação de um valor através do desenvolvimento de 

uma organização e “é tido como um comportamento ou um processo para se iniciar ou 

                                                 
37

 Autogestão: controle da gestão pelo conjunto dos associados e autonomia diante de agentes externos. 

Democracia: decisões tomadas pelo conjunto dos associados, por meio de instâncias diretivas livremente 

formadas e eleitas, assegurando-se transparência no exercício da direção e sua fiscalização por órgãos 

independentes. Participação: regularidade e frequência a reuniões, assembléias e consultas, com elevado 

grau de comparecimento, mobilização, mecanismos de renovação e alternância dos quadros 
diretivos. Igualitarismo: garantido por critérios de remuneração pelo trabalho, por uma divisão equitativa 

dos excedentes e benefícios, pela socialização do capital e pela inexistência de outros regimes de trabalho 

permanentes para atividades-fim. Cooperação: responsabilidade partilhada no processo produtivo, 

relações de confiança e reciprocidade, paridade social entre funções de direção e de execução ou entre 

tarefas manuais e intelectuais. Auto-sustentação: atividade produtiva geradora de viabilidade econômico-

financeira, sem comprometimento do ambiente social e natural. Desenvolvimento humano: processos de 

formação da consciência e de educação integral e iniciativas de qualificação técnica e profissional. 

Responsabilidade social: ética solidária socialmente comprometida como melhorias na comunidade e 

com relações de comércio, troca e intercambio; e práticas geradoras de efeito irradiador e multiplicador. 

(Retirado de Curso de Formação de Formadores para Gestão em Desenvolvimento Sustentável e 

Solidário, GAIGER, s. d. p. 3-4). 
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desenvolver um negócio ou um conjunto de atividades, com resultados positivos” 

(TORKOMIAN, 2001, p. 369).  Conforme o autor, seu principal eixo de atuação está 

nas empresas, principalmente nas grandes transnacionais e nas grandes instituições 

financeiras, e o alvo de aplicação são as ações direcionadas ao setor econômico. Essa 

modalidade de empreendedorismo foi denominada como empreendedorismo tradicional 

ou empresarial. No entanto, ocorre um desdobramento do empreendedorismo 

tradicional ou empresarial resultando no empreendedorismo social. 

 

Para Melo Neto e Fróes (2002), o empreendedorismo social enfatiza a emergência de 

um novo modelo de ação, cujo foco principal não está apenas no âmbito da economia, 

mas direcionado para as dimensões humana, social e sustentável
38

; seu alvo centra-se na 

sociedade civil e na parceria que envolve comunidade, governo e setor privado. 

 

Importante elemento acerca do empreendedorismo social é a auto-sustentabilidade
39

 das 

comunidades, cuja viabilização se dá por meio do “fomento de ações empreendedoras 

de cunho social e de novas estratégias de inserção social e de sustentabilidade” 

(MOREIRA, apud MELO NETO; FRÓES, 2002, p. 03). Para os autores, o incentivo a 

ações dessa natureza nas comunidades significa “empoderá-las”, possibilitando a 

fertilização do terreno para a criação de novos empreendimentos que atendam a suas 

necessidades, sem reduzir ou eliminar as opotunidades de outros. 

 

Um estudo comparativo sobre os dois tipos de empreendedorismo permite-nos 

compreeender as bases de sustentação propostas pela economia solidária, que tem no 

empreendedorismo social sua origem. Os dois tipos de empreendedorismo atuam a 

partir de um ponto comum, que é a criação e inovação de ações para promover 

melhorias em determinado campo. No entanto, divergem, ideologicamente, ao definir o 

foco de atuação. Enquanto o empreendedorismo tradicional ou empresarial centraliza 

sua atuação no aspecto econômico, o empreendedorismo social direciona-se para as 

dimensões humana, social e sustentável. 

 

                                                 
38

 Que se mantém. 

39
 “Sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem continuamente condições iguais  ou 

superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema”. (CAVALCANTI, 

2009, p.165) 
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O empreendedorismo tradicional foca sua atuação nas empresas e nos negócios 

enfatizando a competitividade, a busca dos diferenciais competitivos para vencer a 

concorrência e aumentar a clientela, o alcance da lucratividade, bem como o aumento da 

produção para manter seu negócio. Já o empreendedorismo social tem na comunidade o 

seu principal eixo de atuação; as pessoas que fazem parte da sociedade são os atores 

centrais desse processo. Entende-se que o sucesso do empreendimento social está 

condicionado à preservação das culturas locais, à inovação de práticas de inserção 

social, ao incentivo e adoção de comportamentos responsáveis e éticos, além da 

autogestão para geração de renda e emprego.  

 

Pode-se dizer que para o empreendedorismo social o caminho é o da cooperatividade, 

em vez da competitividade; do trabalho e do empenho coletivo, em vez do esforço e 

eficiência apenas individual. Suas bases e fundamentos sustentam-se na solidariedade, 

cooperação e auto-gestão. No quadro a seguir, apresentam-se algumas características 

que diferenciam, pontualmente, os dois tipos de empreendedorismo. 

 

Figura 04 

Características do empreendedorismo empresarial e social 

 

 

Empreendedorismo Empresarial 

 

Empreendedorismo Social 

 

1. É individual 

 

1. É coletivo 

 

2. Produz bens e serviços para o mercado 

 

2. Produz bens e serviços para a comunidade local 

e global 

 

3. Tem o foco no mercado 

 

3. Tem o foco na busca de soluções para os 

problemas sociais e as necessidades da 

comunidade 

 

4. Sua medida de desempenho é o lucro 

 

4. Sua medida de desempenho são o impacto e 

transformação sociais 

 

5. Visa a satisfazer as necessidades dos clientes e a 

ampliar as potencialidades do negócio 

 

5. Visa a resgatar pessoas da situação de risco 

social e a promovê-las, e a gerar capital social, 

inclusão e emancipação social 

FONTE: Adaptado de Melo Neto e Froes, 2002, p. 11. 
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Contudo, pode-se dizer que a economia solidária consiste em uma ação colocada em 

prática pelo empreendedorismo social; opõe-se ao individualismo competitivo da 

sociedade capitalista; valoriza o trabalho coletivo baseado na cooperatividade e propõe 

que seja desenvolvido em meio às relações de solidariedade. 

 

Singer afirma que o diferencial da economia tradicional em relação à economia solidária 

é que esta propõe uma economia em que não haja assalariados nem assalariadores, nem 

empregados e nem empregadores. Para o autor, “o empreendimento típico da economia 

solidária é aquele em que todos os que trabalham são donos do empreendimento e, 

“necessariamente, nele trabalham” (SINGER, 2010, p. 69).  

 

A partir do autor, pode-se concluir que a economia solidária propõe superar o 

individualismo competitivo das ações instauradas pelo capitalismo. Baseados nessas 

discussões e considerando as atividades ocupacionais dos catadores, levantamos 

algumas questões: a organização do trabalho dos catadores seria uma expressão da 

Economia Solidária? A forma como os catadores se organizam no trabalho se aproxima, 

ou não, da Economia Solidária?  Em que medida?   

 

Singer é categórico ao afirmar que diante das condições precárias em que vivem os 

catadores, pois são “extremamente pobres” e explorados pelos atravessadores, “a única 

defesa é a união que faz a força: a cooperativa” (2002, p. 89), já que 

 

a cooperativa possibilita compras em comum a preços menores e vendas 

maiores. Sendo entidade econômica e política, a cooperativa representa os 

catadores perante o poder público e dele reivindica espaço protegido para 

armazenar e separar o material recolhido e financiamento para processar 

parte do material separado, agregando-lhe valor. A cooperativa é uma 

oportunidade de resgate da dignidade humana do catador e desenvolvimento 

da auto-ajuda e ajuda mútua, que permite constituir a comunidade dos 

catadores (SINGER, 2002, p. 89). 

 

 

Entretanto, o autor considera que o cooperativismo de compras e vendas
40

, como é o 

caso dos catadores, “não se constitui num modo de produção alternativo ao capitalismo 

                                                 
40

  Conforme Singer (2002), refere-se a associações de pequenos e médios produtores que procuram 

ganhos de escala mediante a unificação de suas comprase/vendas. […] cooperativas de pequenos 

agricultores, […] de caminhoneiros, taxistas, médicos, catadores de material reciclável etc. (SINGER, 

2002, p. 83-88). 
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exatamente porque não estende a democracia e a igualdade à totalidade dos que 

trabalham nele” (SINGER, 2002, p. 88). Afirma ainda existir alguns casos de 

cooperativas de compra e venda, em que se preserva a divisão de classes, portanto, a 

desigualdade. 

 

A posição do autor remete-nos a algumas situações observadas em cooperativas e 

associações, onde existem catadores que vendem seus materiais com menor preço aos 

colegas da mesma associação, visto que possuem recursos financeiros para comprar os 

materiais nas mãos dos colegas que precisam do dinheiro naquele momento. Nessa 

situação, observamos uma reprodução das relações capitalistas no interior das próprias 

associações, onde o catador associado, que compra os materiais, atua como 

atravessador, expropriando o colega de trabalho. 

 

Observa-se também a manifestação de desejo dos catadores pela igualdade, respeito e 

democracia, como expresso no seguinte relato: 

 

“Dividi é importante, eu gosto. O negócio é que tem que ser certo né? 

Porque, na associação tem que ter pessoas que tem responsabilidade 

naquilo, e pra respeitar também. Se não, vem uns e toma conta. […] Até que 

a associação pode trazer mudança pra minha vida, mas tem que ter pessoas 

que tem responsabilidade por aquilo ali, se num tiver, aí num dá. Tem que 

dividi o trabalho igual” (Entrevistada 01 - associada). 

 

 

 

A proposta de empreendimento econômico solidário para os catadores, sustentada em 

princípios da economia solidária, como a cooperação, a autogestão e a solidariedade, 

pode ser considerada uma oportunidade para esses trabalhadores organizarem e 

melhorarem suas condições de trabalho, pois a união fomentada pelo trabalho coletivo 

fortalece os trabalhadores e leva à busca de soluções para problemas que envolvem a 

categoria.  

 

Esse tipo de empreendimento favorece o resgate de catadores em situação de “risco 

social” e possibilita a inclusão e a emancipação social deles. Tudo isso é possível de ser 

observado nos impactos e “transformações sociais” que a proposta de tais 

empreendimentos poderão acarretar na vida desses trabalhadores (MELO NETO, 

FRÓES, 2002, p. 11). 
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Nesse sentido, entende-se que certamente a organização do trabalho dos catadores em 

empreendimentos autogestionários, como em cooperativas ou associações, permite 

vislumbrar possibilidades de melhorias nas condições de trabalho e de vida desses 

trabalhadores,  

 

Concordamos que não existe um modelo ideal de empreendimento econômico solidário 

para os catadores que garantirá apenas resultados positivos. No entanto, muitas 

experiências que estão dando certo mostram que o trabalho autogestionário poderá 

significar, dentre outros, uma alternativa para amenizar as situações de dificuldades 

econômicas desses trabalhadores, gerando trabalho e renda, promovendo a valorização 

da atividade ocupacional e possibilitando o fortalecimento da categoria dos catadores de 

materiais recicláveis. 
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CAPÍTULO 2 

 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CATADOR E SUA OCUPAÇÃO 

 

 

 

Os catadores de materiais recicláveis são trabalhadores que desenvolvem sua atividade 

ocupacional a partir de material reciclável retirado do lixo
41

. Trabalham 

individualmente pelas ruas da cidade ou organizados em associações e/ou cooperativas, 

ou em lixões. 

 

Realizamos algumas reflexões acerca desses atores sociais: Quem é essa gente? Qual 

sua origem? Como são as atividades ocupacionais que realizam?  Que motivos os 

levaram a realizar essa atividade laboral? Com base nessas questões, abordamos a 

construção social dos catadores e sua ocupação.  

 

 

2.1 Os catadores e sua atividade ocupacional 

 

A atividade ocupacional de catar materiais recicláveis é realizada por trabalhadores da 

economia informal. As tarefas que compõe essa atividade refere-se à coleta, à triagem e 

à venda de materiais descartados pela sociedade. Segundo Crivellari, Dias e Pena (2008) 

a finalidade dessa ocupação consiste no recolhimento de materiais recicláveis, a fim de 

vendê-los a empresas, ou comercializá-los nas associações e/ou cooperativas.  

 

Após o I Congresso Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, realizado em 

Brasília – DF, no ano de 2001, a categoria conquistou o reconhecimento profissional 

pelo Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE e também a inclusão na 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o número 5192. Tal reconhecimento 

é considerado relevante conquista para os catadores, significando o ganho da 

“visibilidade pública, traduzida pelas estatísticas governamentais” (CRIVELLARI, 

DIAS, PENA, 2008, p. 299). 

                                                 
41

 A palavra lixo tem origem no latim – Lix, e significa 1) lixívia ou cinza, de uma época em que a maior 

parte dos resíduos de cozinha era formada por cinzas e restos de lenha carbonizada dos fornos e fogões; 

2) lixare (polir, desabastar); lixo seria então a sujeira, os restos, o supérfulo que a lixa arranca dos 

materiais (GONÇALVES, p. 2003, p.19). 
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Ao longo da história, muitos termos pejorativos foram utilizados para identificar esses 

trabalhadores, devido à associação feita dos catadores com o lixo, ou até mesmo em 

função das condições de vida precárias em que vivem.  Muitos, em situação de 

desemprego, perambulam sujos e maltrapilhos pelas ruas; eram chamados de “vadios”, 

“vagabundos”, “bêbados” ou “perigosos”. É comum receberem maus-tratos, serem 

ignorados, desprezados e até mesmo agredidos. Dentre as várias denominações com as 

quais eram identificados, dentre elas “catadores de lixo”, tais trabalhadores foram 

registrados pela CBO como Catadores de Materiais Recicláveis.  

 

Dias (2010) destaca um relevante aspecto referente à questão política existente por 

detrás da denominação da atividade. A autora considera que, em alguns países, o tipo de 

material coletado pode determinar o termo utilizado para denominar os catadores, 

enquanto em outros países a terminologia adotada pode significar os objetivos políticos 

do processo de organização da categoria. Para ela, o fato comum consiste é o de que, 

 

nos últimos anos, está havendo uma mudança onde termos considerados 

pejorativos, aos poucos, estão sendo substituídos por termos indicativos de 

que a atividade é uma profissão respeitável. Isto tem se dado principalmente 

naqueles países onde o processo de mobilização e organização da categoria 

está em curso, significando passos concretos em direção a mudanças 

relativas ao reconhecimento politico destes profissionais com consequentes 

impactos sob o ponto de vista da justiça social. Assim, no mundo anglo-

saxônico o termo scavenger
42

 vem sendo paulatinamente substituído por 

waste pickers
43

; em Belgrado, Sérvia, eles se autodenominam sakupljaci
44

; 

no Uruguai, de “hurgadores”
45

 para “clasificadores”; no Brasil, mudou-se 

de catadores de lixo para catadores de materiais recicláveis (reconhecidos na 

CBO1). (DIAS, 2010, p. 07).  

 

 

Essa discussão foi palco de debate no Congresso Mundial realizado na Colômbia, em 

2008 onde, segundo a autora, chegou-se a um “consenso” provisório, mantido até hoje, 

quanto ao uso do termo “waste pickers” em inglês, e do “uso sempre que possível das 

                                                 
42

 Scavenger significa vasculhador de lixo. 

43
 waste pickers significa catadores. 

44
 Sakupljaci significa coletores; e é assim que os “Roma” (a denominacao atual usada para os ciganos) se 

auto-definem. Registre-se o caráter discriminatório da palavra “cigani”, que vem do Grego e significa 

“não toque” (SIMPSON-HEBERT, apud DIAS, 2010, p. 07). 

45
 Hurgadores significa catadores. 
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denominações preferidas por cada país, mesmo na literatura de língua inglesa”. (DIAS, 

2010, p. 07). 

A atividade ocupacional dos catadores é descrita pelo MTE/CBO como aquela em que 

os trabalhadores “catam, selecionam e vendem materiais recicláveis como papel, 

papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais 

recicláveis” (CBO/MTE, 2003, p. 118). 

 

A realização da atividade não exige grau de escolaridade ou qualquer formação 

profissional dos catadores. Sendo assim, o “acesso ao trabalho é livre” (CBO /MTE). 

Vale lembrar aos que atuam em associações e/ou cooperativas, a possibilidade de 

receberem dessas entidades cursos de formação, capacitação e ou treinamento, como 

segurança no trabalho, educação ambiental e sustentabilidade, venda e comercialização, 

dentre outros. Contudo, os catadores não precisam ter estudo ou comprovar tempo de 

experiência na função para executarem a atividade ocupacional de catar materiais 

recicláveis. 

 

Os catadores executam suas atividades de trabalho individualmente, por conta própria, 

ou organizados em associações e cooperativas. Conforme Crivellari (2008), em menor 

escala, existem catadores na condição de empregados que realizam o trabalho de 

separação e triagem dos materiais nas próprias empresas que os contratam. Os demais, 

organizam-se de forma “autônoma” nas ruas, em lixões ou em 

“cooperativas/associações”.  

 

Observa-se a existência de uma variabilidade na forma como esses trabalhadores estão 

vinculados às suas atividades. Trabalhar individualmente, organizados ou como 

empregados, indica a existência de condições diferenciadas de trabalho, embora a 

atividade ocupacional seja da mesma natureza.  

 

As condições em que os catadores trabalham chamam a atenção, pois são fatigantes. 

Para a grande maioria, a rotina de trabalho é árdua, como bem descreve a CBO: trata-se 

de uma atividade exercida “a céu aberto, em horários variados”. (CBO/MTE, 2003, p. 

118). Há uma exposição do trabalhador às variações climáticas, sem falar nos riscos de 

acidente, desde a manipulação de material até acidentes de trânsito. A violência urbana 



 

 

60 

 

é outro aspecto ao qual os catadores estão expostos. Portanto, existem riscos das mais 

variadas categorias. 

 

Mesmo a CBO tendo oficializado, em registro, a denominação Catadores de Materiais 

Recicláveis, é interessante observar que a forma e circunstâncias de execução da 

atividade favoreceram a criação de outras denominações. De acordo com alguns 

aspectos das condições de trabalho que a ocupação carrega e em conformidade com a 

maneira de desenvolvê-la, foram criadas classificações como: 

 

Trecheiros: que vivem no trecho entre uma cidade e outra, catam lata pra 

comprar comida.  Catadores do lixão: catam diuturnamente, fazem seu 

horário, catam há muito tempo ou só quando estão sem serviço de obra, 

pintura etc.  Catadores individuais: catam por si, preferem trabalhar 

independentes, puxam carrinhos muitas vezes emprestados pelo comprador 

que é o sucateiro ou deposista.  Catadores organizados: em grupos 

autogestionários onde todos são donos do empreendimento, legalizados ou 

em fase de legalização como cooperativas, associações, ONGs ou OSCIPs.
46

 

 

 

 

Generalizar informações acerca dos catadores e sua atividade é algo que requer um 

minucioso trabalho, visto que a extensão e variabilidade do fenômeno dificultam sua 

compreensão. Existem variadas formas de desenvolver a atividade de catador, bem 

como inúmeras e diversas situações envolvendo-a. Nesse sentido, um dos principais 

desafios é identificar os catadores em situações específicas e buscar compreendê-los a 

partir da sua realidade.  

 

Para Dias (2010), há ainda muitos desafios de caráter conceitual e metodológico a serem 

enfrentados para a constituição do fenômeno enquanto campo de estudo acadêmico no 

Brasil e no mundo. A autora aborda inúmeras dificuldades, destacando que 

 

a obtenção de dados sobre o fenômeno da catação é extremamente dificil por 

várias razões, entre elas, a natureza cambiante dos números (há grande 

flutuação no universo com indivíduos saindo e entrando na ocupação), o 

comportamento arredio dos catadores em fornecer dados (muitas vezes com 

o temor de que tais dados sejam apropriados de tal forma a retirar-lhes o 

acesso a essa estratégia de sobrevivência), a invisibilidade destes indivíduos 

para as estatísticas oficiais refletindo-se na literatura (DIAS, 2010, p. 07).  
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 Disponível em: http://www.lixo.com.br. Acesso em: 16 de julho de 2011. 

http://www.lixo.com.br/
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De fato, situações como as relatadas pela autora poderão dificultar alguns estudos. 

Contudo, é preciso deixar claro que nossa intenção é destacar alguns aspectos que 

diferenciam a rotina de trabalho dos catadores como o local, dia e horário de trabalho.  

 

Tanto os catadores que atuam em lixões quanto os catadores que trabalham nas ruas 

possuem características consideradas generalizantes, quais sejam: o fato de intervirem 

de maneira fundamental no ciclo de limpeza urbana, de impedirem que toneladas de 

materiais sejam jogados e que permaneçam em aterros sanitários ou lixões, por 

abastecerem a maior parte da indústria da reciclagem
47

 no Brasil, por colaborarem com 

a diminuição da quantidade de lixo a ser tratado pelos municípios, dentre outras. A 

existência de matéria-prima abundante também é um aspecto que caracteriza a atividade 

do catador, mesmo que esteja misturada a rejeitos não úteis.   

 

Outra característica universal da ocupação dos catadores, como dito anteriormente, 

refere-se aos riscos aos estão sujeitos. É preocupante a questão da saúde dos catadores; 

essa temática está atrelada a debates acerca da questão ambiental. 

 

Segundo Dias (2010), uma correlação entre poluição ambiental e saúde pública é tema 

de estudos de especialistas da área de resíduos sólidos, que mostram uma preocupação 

em relação aos riscos com a saúde, aos quais as pessoas estão sujeitas. Os resultados de 

uma Pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(2007), no lixão 1 de Dandora, em Nairobi, Quenia, refletem essa questão. O estudo 

 

analisou amostras de urina e sangue de criancas e adolescentes residentes 

num bairro adjacente ao lixão, para determinar os impactos na saúde dos 

analisados, fruto da exposição aos poluentes emitidos por esta área de 

disposição final de lixo. As amostras de solo do lixão e de áreas adjacentes 

que foram analisadas mostraram altas concentrações de metais pesados, 

especialmente: cobre, chumbo, mercúrio, cádmio e cromo. Ao mesmo 

tempo, as avaliações médicas das crianças e adolescentes residentes ou que 

frequentam escolas nas áreas adjacentes ao lixão revelaram uma alta 

incidência de doenças relacionadas à exposição a estes metais. Por exemplo, 

50% das crianças e adolescentes tinham doenças respiratórias e níveis de 

chumbo no sangue iguais ou excedentes aos níveis aceitos 

internacionalmente (UNEP, 2007, apud DIAS, 2010, p. 2). 

 

 

                                                 
47

 Setor industrial dedicado a reciclar resíduos úteis como plástico, alumínio, papel e vidro, 

transformando-os em novos produtos para serem comercializados. O mercado da reciclagem já é 

considerado um dos que mais cresce no mundo. 
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Os resultados revelados pela pesquisa levam-nos a problematizar ainda mais os riscos 

vivenciados pelos catadores diariamente, seja trabalhando nos lixões ou nas ruas. Se 

considerarmos que morando em áreas vizinhas aos lixões a população já corre riscos 

com a saúde, o que dizer, então, dos perigos e ameaças que sofrem os catadores que 

trabalham dentro dos lixões e que lidam diretamente com o lixo? 

 

Para Dias (2010), o estudo também serve como um alerta para os riscos que outros 

centros urbanos, em outros países, enfrentam, seja na África, Ásia ou América Latina. A 

autora faz uma comparação na forma como alguns países dispõem seus resíduos, bem 

como os possíveis riscos à saúde pública.  Segundo ela, 

 

em países desenvolvidos onde a disposição dos resíduos sólidos se dá em 

aterros sanitários os riscos à saúde do trabalhador são bastante minimizados. 

No entanto, em países de baixa e média renda, catadores (e mesmo 

trabalhadores formais) estão expostos a doenças ocupacionais e enfrentam 

riscos de acidentes relacionados com o conteúdo do material que manuseiam 

e às emissões de poluentes emanadas destes materiais, já que a prática da 

disposição do lixo a céu aberto é a mais comum. A ausência de 

equipamentos de proteção individual também aumenta os riscos a que os 

catadores estão sujeitos (DIAS, 2010, p. 02-03). 

 

 

No que se refere aos catadores que atuam em lixões e nas ruas, também se pode dizer 

que, embora existam elementos comuns que caracterizem os dois tipos de catadores, a 

singularidade quanto a aspectos que diferenciam a rotina de trabalho é evidenciada nas 

diferenças
48

, a exemplo do local, dia e horário de atuação desses trabalhadores. 

 

Em relação ao local onde realizam as atividades ocupacionais, observa-se que os 

catadores atuam em lixões concentrados em um espaço físico, ou seja, em um lugar 

considerado seu local de trabalho. Na maioria das vezes, porém, os catadores exercem 

suas atividades nas ruas, circulando por vários lugares, atuando dispersos pela cidade. 

Em alguns casos, os catadores definem previamente o local de recolher os materiais, 

buscando, de certa forma, proximidade com a região onde moram. 

 

Quanto à definição do dia e horário de trabalho, os catadores que atuam no lixão passam 

praticamente a semana inteira e o dia todo no local de trabalho, pois geralmente moram 
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 Diferenciação construída a partir de observações da autora. 
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próximos ou até mesmo nos próprios lixões. Já no caso do catador de rua, nota-se que o 

horário de trabalho é bastante variável, podendo acompanhar o rítmo ou condições de 

vida em cada cidade. Em grandes centros, por exemplo, muitas vezes os catadores saem 

cedo das suas casas e passam o dia inteiro na rua, trabalhando, quando não dormem nas 

próprias ruas.  

 

Figura 05 

Catadora não associada coletando materiais 

 

       

        Fonte: da autora, 02/2012. 

 

Em cidades como Montes Claros, observa-se a existência de casos em que ocorre uma 

organização mínima na rotina de trabalho, pois muitos possuem uma pré-definição dos 

dias e horários em que vão trabalhar. Geralmente, acompanham o horário de trabalho do 

caminhão de lixo. Também existem catadores que combinam com moradores o dia e o 

horário de buscarem os materiais em suas casas. 

 

É interessante notar que tais aspectos característicos da organização rotineira do 

trabalho dos catadores possibiltam definir outra característica que se refere à 

possibilidade de desenvolver um senso comunitário ou espírito de grupo no trabalho. 
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No caso dos catadores do lixão é possível ocorrer um estreitamento das relações 

interpessoais, por estarem agregados e convivendo, cotidianamente, no mesmo espaço 

físico de trabalho. Esse fato pode desencadear o senso comunitário e o espírito de 

trabalho em grupo, bem como favorecer o surgimento de relações de cooperação entre 

os catadores.  

 

Já os catadores que atuam nas ruas, trabalham isoladamente. Nessa perspectiva, 

acredita-se no senso comunitário e no espírito de grupo para tornar o trabalho mais 

provável de ser desenvolvido. Entretanto, esse elemento talvez não esteja presente entre 

esses catadores cujas ruas lhes servem como espaço de trabalho. Também, pode-se 

supor a existência de certa indisponibilidade para desenvolver esse senso, pois é 

possível que haja certo distanciamento físico entre eles, pois atuam isoladamente. 

Acredita-se que tal condição predispõe os catadores de rua  a serem mais 

individualistas.  

 

Figura 06 

Catadora associada coletando materiais 

 

          

             Fonte: da autora, 02/2012. 

 

No quadro seguinte pode-se observar, esquematicamente, algumas características da 

rotina de organização das atividades de trabalho dos catadores que atuam em lixões e na 

rua, considerando o local, o dia e o horário de trabalho. 
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Figura 07 

Comparação da rotina de trabalho do catador do lixão e o da rua 

 

 

Catador de Lixão 

 

Catador de Rua 

 

- Atua concentrado no lixão 

 

- Exerce a atividade convivendo em grupo 

 

- Atua quase o dia todo 

 

- Atua quase todos os dias da semana 

 

- É provável que desenvolva, naturalmente, o 

senso comunitário e o espírito de grupo para o 

trabalho 

 

- Atua disperso nas ruas 

 

- Atua individualmente e de forma isolada 

 

- Existe uma variabilidade no horário 

 

- Existe uma variabilidade de dias 

 

- É menos provável que desenvolva o senso 

comunitário e o espírito de grupo no trabalho 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2012. 

 

Os catadores das ruas podem ou não estar organizados em associações e/ou 

cooperativas. A condição de atuarem de forma organizada possibilita-lhes superarem o 

individualismo competitivo comum às relações laborais, e unirem forças para conquistar 

melhorias nas suas condições de trabalho. 

 

Sobre o trabalho organizado dos catadores, Singer (2002) diz que uma das maiores 

vantagens consiste no fato de que, ao se organizarem em associações e/ou cooperativas, 

os catadores terão a possibilidade de realizar, conjuntamente, compras a “preços 

menores” e vender a “preços maiores”.  Para o autor, essa seria uma estratégia para 

evitar a exploração por parte de atravessadores.  

 

Outro aspecto vantajoso é o fato de a associação e/ou cooperativa representa, 

legalmente, os catadores. Esse aspecto garante a possibilidade de conquistar direitos e 

benefícios para a categoria junto ao poder público. É ponto comum, tanto para catadores 

associados quanto para os não associados, não haver exigência de grau de escolaridade 

para executar as atividades laborais, não possuir formação específia ou, até mesmo, 

experiência profissional, seja com registro em carteira ou não. No entanto, como dizem 

Crivellari, Dias e Pena (2008, p. 301),  quando esses trabalhadores “atuam por meio de 

cooperativas, pressupõe-se que ministram vários tipos de treinamento para seus 

cooperados” cujo objetivo é capacitá-los para aperfeiçoar o exercício das atividades 

laborais. 
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Considerando a rotina de trabalho desses dois tipos de catadores, pode-se dizer da 

existência de uma variabilidade de aspectos que diferenciam algumas das condições de 

trabalho de ambos, como é o caso do local, dia e horário de trabalho.  

 

Quanto ao local de execução da atividade, os catadores associados atuam no galpão ou 

centro de triagem, mas também podem trabalhar na rua fazendo a coleta dos materiais. 

Já os catadores não associados, podem exercer a atividade de trabalho na rua ou em 

lixões
49

. 

 

Em relação ao dia e horário de trabalho, os catadores associados organizam sua rotina a 

partir das decisões, em assembleia, pelos integrantes da entidade. Ou seja, possuem uma 

definição quanto aos dias e horário de trabalho, de acordo com a decisão da associação. 

Já os catadores não-associados não possuem uma definição fixa em relação aos dias e 

horários de trabalho, pois na medida em que trabalham individualmente possuem certa 

autonomia para definir os dias e horários nos quais vai trabalhar. Na maioria das vezes, 

organizam, livremente, sua rotina de trabalho. 

 

Outro aspecto da rotina de trabalho desses dois tipos de catadores, merecedor de 

consideração, diz respeito aos riscos aos quais estão sujeitos ao realizarem sua 

atividade. Geralmente, os catadores que trabalham internamente, no galpão, correm 

menos riscos do que os associados que coletam materiais nas ruas. No caso dos 

catadores não-associados, pode-se dizer que estão mais facilmente expostos a riscos. 

 

Algumas diferenças da rotina de trabalho do catador associado e do não-associado 

podem ser observadas comparativamente no quadro a seguir: 

 

Figura 08 

Comparação de alguns aspectos da rotina de trabalho do catador associado 

 e do não-associado.   

 

 

Catador associado 

 

Catador não-associado 

 

- Atua no galpão ou centro de triagem, mas 

pode trabalhar na rua, coletando materiais 

 

- Podem exercer a atividade de trabalho na rua 

ou em lixões 

                                                 
49

 Vale registrar que existem casos de associações fundadas e em funcionamento em grandes lixões, como 

o caso do Lixão Jardim Gramacho no Estado do Rio de Janeiro. 
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- Tem definição de dia para trabalhar, de 

acordo com decisão da associação 

 

- Tem horário de trabalho definido, de acordo 

com decisão da associação 

 

- Os que trabalham no galpão correm menos 

riscos do que os associados, que catam nas 

ruas, por exemplo, em relação às variações 

climáticas e acidentes de trânsito. 

 

- Existe uma variabilidade na definição de 

dias de trabalho, não havendo, rigidamente, 

dias fixos 

 

- Existe variabilidade na definição de horário 

 

- Está mais facilmente exposto a riscos  

Fonte: elaborado pela autora, 2012.  

 

 

 

2.2 Catadores no contexto mundial 

 

A figura dos pobres nos espaços urbanos ainda medievais era considerada algo comum 

pela sociedade, ou seja, a pobreza era compreendida como um fato natural da vida 

social. Depois de alguns séculos, com o desenvolvimento do capitalismo, a 

industrialização intensificou o problema da pobreza. 

 

No século XIX, após o período revolucionário, quando a burguesia consolidava seu 

poder e as contradições construídas pelo capitalismo ficavam visíveis, poetas como 

Charles Baudelaire, por meio da arte, realçava a desigualdade que se espalhava pelo 

cenário francês.  Em 1857, o poema de Baudelaire, chamado “Vinho dos trapeiros”, já 

fazia referência à atividade do catador
50

. 

 

Longe do trabalho, no campo e nas indústrias, e sem meios de garantir a manutenção da 

própria vida, essas pessoas iniciaram a prática, nada recente, de apropriar-se de resíduos 

produzidos pela sociedade, para sobreviver. Desses resíduos também se alimentavam. 

 

Os pobres desse período eram tratados como camponeses, trabalhadores expulsos das 

terras comunais, que vieram para a cidade, provocando um grande fluxo de 

desempregados e mendigos (ROSA, 2010).  

 

                                                 
50

 Vale realçar a inexistência, nessa época, de trabalhos no campo acadêmico sobre a atividade do catador,  

seu modo de vida e formas de sobrevivência. Daí recorrer a poemas para contextualizar os catadores 

mundialmente. 
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Essas pessoas sempre foram consideradas portadoras de uma condição humilhante. Na 

Idade Média, a doutrina cristã da sagrada escritura, atribuía-lhes um significado com 

base no valor espriritual da “humildade” e da “abnegação”. Nessa época, era comum 

que muitos sobrevissem da caridade dos ricos (DIAS, C. apud PAUGAM, 2010, p.20).  

Para Stotz, 

 

Pobreza é uma palavra de significado aparentemente simples, porque em 

oposição à riqueza, diz respeito, a uma situação na qual uma pessoa (ou uma 

família) não tem condições de viver dentro dos padrões socialmente 

estabelecidos em um certo momento histórico (STOTZ, 2005, p. 53). 

 

Pode-se dizer que, nessas condições, a pobreza é associada à privação ou à insuficiência 

de renda, sob a forma monetária, bem como à falta de condições de possuir bens 

materiais. Ao final dos anos de 1970, em um cenário caracterizado pela precarização 

das relações de trabalho e por um aumento nas taxas de desemprego, ocorre um 

crescente “empobrecimento” (VALLA, 2005, 49), levando a novas concepções de 

pobreza. 

 

As concepções modernas de pobreza passaram a entender a condição dos pobres 

pautada em privações não apenas econômica, mas também limitações diversas como a 

privação de capacidades e a carência de bens não-materiais. Amartya Sen (2000) aborda 

a pobreza relacionando-a à privação do que ele chama de liberdades substantivas, 

quando as oportunidades mais básicas para o desenvolvimento dos indivíduos como 

cidadãos lhe são negadas. Para ele, essa privação impede as pessoas de usufruírem de 

liberdades consideradas direitos universais, privando-as, por exemplo, de saciar a fome,  

de ter acesso a água tratada, a moradia, a saneamento básico, a vestir-se de maneira 

apropriada e de ter acesso a uma educação de qualidade. 

 

Assim sendo, pode-se pensar que pessoas que se apropriam de resíduos descartados pela 

sociedade, para consumir ou para trocar, e garantir sua sobrevivência, encontram-se 

privadas de oportunidades básicas para viverem. Portanto, são consideradas pobres. 
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2.3 Catadores no Brasil       

 

Considerar os pobres como “vadios” é uma condição que, no Brasil, remonta ao período 

colonial. Conforme informação relatada por Patto, a caracterização de desempregados e 

subempregados aparece nos relatórios oficiais como “vadios” e “incansáveis parasitas”, 

“bastando ser pobre, não-branco, desempregado ou insubmisso para estar sob suspeita e 

cair nas malhas da polícia” (PATTO, 1999, p.175).                  

 

No cenário brasileiro, a existência de pessoas que se apropriam do “lixo” para viver não 

é recente. Em 1947, o poeta Manuel Bandeira, através do poema “O Bicho”, denunciava 

a precariedade da vida dessas pessoas, pelo fato de viverem “catando comida entre os 

detritos”. Segundo o poeta, “quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava: 

engolia com voracidade” (BANDEIRA, 2009, p. 119). 

 

“Homens de papel” foi a peça de teatro escrita pelo dramaturgo Plínio Marcos, em 

1978, 34 anos atrás, depois da denúncia de Bandeira. Trata-se de uma história permeada 

de conflitos entre diversos catadores e o personagem denominado Berrão, que comprava 

e vendia papel para a reciclagem.  

 

Segundo Marcos, naquela época, a atuação dos catadores já era entendida como 

trabalho, visto que sua atividade estava restrita a catar papel, garrafas de vidro e sucata 

de metal para vender a pessoas que, por sua vez, revendiam para as recicladoras. O pano 

de fundo da narrativa empreendida pelo dramaturgo era a disputa dos catadores com 

Berrão pelo controle sobre o trabalho. 

 

No campo acadêmico, estudos como os de Juncá (2001) apontam que no Brasil a 

presença de pessoas pelas ruas se apropriando de resíduos iniciou com o recolhimento 

de garrafas, no começo do século XX, por imigrantes portugueses, através da figura do 

"velho garrafeiro". A autora afirma que a partir dos anos de 1950, com o 

desenvolvimento da sociedade industrial de consumo no país, a denominação garrafeiro 

sofreu variações, de acordo com os diversos contextos:  
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No Brasil, é a figura do velho ‘garrafeiro’, do começo do século XX que se 

expande com o desenvolvimento da sociedade industrial e vai criando novos 

personagens: o (a) catador, a rua, (…) de depósitos e aterros, os (as) 

cooperados (as) (JUNCÁ, 2001, p. 62). 

 

 

A história da atividade de catar materiais recicláveis
51

 no Brasil é também registrada por 

pesquisadores, como Barros (2008), por meio de relatos da história de vida de 

catadores.  O autor afirma que 

 

os catadores de material reciclável no Brasil têm um histórico que remonta a 

mais de meio século de catação, o que pode ser constatado no levantamento 

da história de vida de catadores com longa trajetória nessa atividade, com 

mais de 30 ou 40 anos. Frequentemente ouvimos em seus relatos referências 

a seus pais, que já trabalhavam na catação e que cresceram trabalhando 

nessa atividade (BARROS; PINTO, 2008, p.75). 

 

 

Ao longo dos tempos muita coisa mudou. De inválidos, pedintes e mendigos, o que 

vemos, hoje em dia, sobretudo no Brasil, é a emergência de indivíduos que buscam 

obter nos resíduos, livremente apropriados, um meio de sobrevivência econômica.  

 

Com a emergência da sociedade industrial de consumo, as pessoas adquiriram o hábito 

de consumir excessivamente. Entende-se que a origem desse comportamento tem, 

historicamente, suas bases na Revolução industrial,
52

 quando houve um intenso 

processo de industrialização.  

 

Gradativamente, o aumento na produção levou a uma queda nos preços dos produtos, 

permitindo que milhares de pessoas pudessem comprá-los. Muitos passaram a consumir 

produtos industrializados; o resultado é que o consumo desenfreado gerou e continua 

gerando, na mesma proporção, intensa produção de resíduos ou lixo descartados 

diariamente. 

 

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), no ano de 2010
53

, mostrou que, no Brasil, a média de 

                                                 
51

 Recicláveis (ou reutilizáveis) são aqueles resíduos que constituem interesses de transformação, que tem 

mercado ou operação que viabiliza sua transformação (GONÇALVES, 2003, p. 20). 

52
 Conjunto de mudanças tecnológicas iniciadas no séc. XVIII, na Inglaterra, que impactou o processo 

produtivo mundial econômica e socialmente.  

53
 Ressalta-se que a ABRELPE realiza esse levantamento anualmente. Os números que apresentamos 

referem-se ao ano de 2010, pois, até o momento, o relatório de 2011 ainda não foi divulgado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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lixo gerado por pessoa foi de 378 quilos (kg); esse número corresponde a 5,3% a mais 

do que foi produzido em 2009 (359 kg). O total de resíduos produzidos ao longo de 

2010 chegou a 60,8 milhões de toneladas de lixo. Dessas, 6,5 milhões não foram 

coletadas e acabaram em rios, córregos e terrenos baldios. Isso significa que 42,4%, ou 

22,9 milhões de toneladas/ano, não receberam destinação adequada e foram parar em 

lixões ou aterros
54

.  

 

Esses números mostram que o comportamento de consumo dos brasileiros aumentou de 

2009 para 2010. Na medida em que passaram a consumir mais, na mesma proporção, 

produziram mais lixo.  

 

A sociedade capitalista é marcada por um consumismo excessivo, gerador de estrondosa 

produção de resíduos ou lixo. Esse é um fenômeno que representa uma das maiores 

preocupações no cenário mundial, pois caso esses resíduos não tenham uma destinação 

final adequada, ou seja, se não forem gerenciados com propriedade e eficácia, poderão 

ocasionar diversos problemas envolvendo dimensões sanitárias, ambientais e sociais 

(CABRAL, s.d., p. 2). 

 

Ao mesmo tempo, a produção de resíduos pode gerar a possibilidade de ocupar muitas 

pessoas com atividades de trabalho, como é o caso dos catadores, cujas tarefas implicam 

em retirar do lixo descartado alguns materiais para serem  vendidos. 

 

Diante disso, entende-se ser possível relacionar a emergência dos catadores na “cena” 

urbana com o aumento do consumo das pessoas. Melhor dizendo, pode-se entender que 

na atual sociedade capitalista de consumo é possível que o modo de vida das pessoas 

possa funcionar como um dos condicionantes para a existência da atividade laboral dos 

catadores. 

 

Contudo, é importante deixar claro que os resíduos ou “lixo” recolhidos por essas 

pessoas consistem naqueles descartados diariamente pelo homem. Portanto, observa-se 

que não se trata de qualquer lixo. O “lixo” em questão origina-se da eliminação daquilo 

que para alguns não tem mais serventia, mas para outros trata-se de resíduos descartados 

                                                 
54

 Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2010.pdf. Acesso em 17/01/212 

 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2010.pdf.%20Acesso%20em%2017/01/212
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que podem ser transformados em algo útil. Melhor dizendo, são os resíduos recicláveis 

ou reutilizáveis, passíveis de serem comercializados. 

 

Dessa forma, outro olhar é lançado sobre o “lixo”, pois adquiriu significado 

diferenciado. Deixou de ser visto como algo que servia para consumo ou como moeda 

de troca, e passou a ser entendido como uma mercadoria possível de comercialização 

para ser transformada, reutilizada
55

, reciclada
56

 e gerar lucro.  

 

Diante desse quadro, novos significados são atribuídos às pessoas, práticas e situações 

envolvidas direta ou indiretamente com o lixo. O comportamento de recolher, coletar ou 

catar “lixo” para depois triar e vender, deixou de ser configurado como uma estratégia 

de sobrevivência e passou, nas últimas décadas, a ser caracterizado como um modo de 

vida ou prática social, em que as pessoas que o realizam, passam a vivenciá-lo como 

atividade ocupacional. Melhor dizendo, como uma prática laboral a integrar essas 

pessoas, muitas vezes desempregadas ou “desocupadas”, na dinâmica do mercado.  

 

“Lixo”, entendido como mercadoria, é a nova configuração atribuída aos resíduos úteis 

descartados pela sociedade. Catador de materiais recicláveis é o “novo ator”, por sua 

vez destituído do lugar daquele considerado digno da piedade alheia e portador de uma 

condição humilhante, trabalha recolhendo, coletando ou catando materiais recicláveis 

para depois triá-los, vendê-los e obter um ganho para seu sustento diário. 

 

 

2.3.1 Processo de organização dos catadores no Brasil 

 

O processo de organização dos catadores teve início no país em meados dos anos 80 do 

século passado, concomitantemente, em diversas regiões brasileiras. Foi impulsionado 

por entidades como a Organização de Auxílio Fraterno – OAF
57

, a Pastoral de Rua de 

                                                 
55

 Utilizar novamente. 

56
 Ato ou ação de reciclar ou transformar. 

57
 A Organização de Auxílio Fraterno foi criada em 1955, em São Paulo, e atua de maneira pioneira, com 

os que sofrem as mais trágicas consequências da sociedade moderna, com todos os seus cruéis 

mecanismos de exclusão – a população adulta de rua. Desenvolve projetos que requerem a participação 

ativa das pessoas, resgatando recursos internos e promovendo seu desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.oafsp.org.br/historia.htm; http://www.oafsp.org.br/historia.htm. Acesso em 24/01/2012. 

http://www.oafsp.org.br/historia.htm
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Belo Horizonte, a Cáritas Brasileira, o Centro de Estudos Sócio-ambientais – 

PANGEA
58

, dentre outros, que compõem o Fórum de Estudos sobre População de 

Rua
59

. Órgãos como esses têm sido importantes sustentáculo no processo de 

organização dos catadores em todo país. 

 

Desde as primeiras experiências de organização de catadores, o ideal de igualdade e 

justiça guiou a movimentação dessas entidades, bem como da sociedade civil, e 

voluntários, na causa dos catadores. O auxílio que tais entidades têm oferecido 

representa um esforço na busca de ampliar o apoio às organizações de catadores, 

primeiramente nos grandes centros urbanos e, depois, expandir para as cidades 

médias
60

. 

 

Um exemplo é a cidade de São Paulo – SP, onde, segundo Gonçalves (2006), no início 

da década de 1980, o trabalho de organização dos catadores foi fortemente influenciado 

por religiosos católicos, ligados à fraternidade das Oblatas de São Bento e à 

Organização de Auxílio Fraterno – OAF.  

 

No caso de Belo Horizonte – MG, a iniciativa foi da Arquidiocese, sediada na capital 

mineira, que instituiu a Equipe de Pastoral de Rua
61

, precursora no apoio à organização 

de catadores no referido estado, desde o final da década de 1980. A atuação da Pastoral 

de Rua em Belo Horizonte levou à criação do Centro de Apoio ao Povo da Rua, 

instituição referência no trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos catadores de 

rua de Belo Horizonte.  

 

                                                 
58

 O PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais é uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil 

para o Interesse Público, de utilidade pública estadual e municipal, que desenvolve ações culturais, 

sociais, econômicas e ambientais. Disponível em: http://www.pangea.org.br/. Acesso em 25/01/2012.  

59
 Sujeitos sociais chamados de “população em situação de rua” ou também conhecidos como “moradores 

de rua”, denominações utilizadas por instituições e/ou entidades específicas. São pessoas que não 

possuem endereço fixo e moram nas ruas, melhor dizendo, os sem-teto (FONTE: Relatório do 2º censo da 

População de Rua e Pesquisa Qualitativa – Belo Horizonte, 2006). 

60
 A expressão “cidade média” é largamente utilizada na bibliografia brasileira para fazer referência às 

cidades que desempenham papéis de intermediação entre cidades maiores e menores no âmbito de 

diferentes redes urbanas e que, portanto, diferem das denominadas “cidades de porte médio”, cujo 

reconhecimento advém de seus tamanhos demográficos (SPÓSITO, 2007, p. 09). 

61
 Pastoral Social da igreja católica tem por objetivo estimular a promoção de ações junto à população de 

rua e catadores de materiais recicláveis para que construam alternativas em defesa da Vida e contribuam 

na elaboração de políticas públicas. Disponível no site http://www.cnbb.org.br/site/do-povo-da-rua. 

Acesso em: 17/01/2012. Disponível no site http://www.cnbb.org.br/site/do-povo-da-rua. 

http://www.pangea.org.br/
http://www.cnbb.org.br/site/do-povo-da-rua
http://www.cnbb.org.br/site/do-povo-da-rua
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Em ambos os casos, o resultado de toda mobilização para a organização, resultou na 

criação de um espaço de trabalho organizado. Em São Paulo – SP,  foi criada a 

Cooperativa de Catadores de Papel Autônomos de São Paulo – COOPAMARE. Já em 

Belo Horizonte – MG, o incentivo e mobilização resultaram na criação da Associação 

de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte – ASMARE
62

, hoje 

referência no Brasil e no mundo.  

 

O apoio e impulso dado por entidades como pastorais sociais e ONG’S, de incentivar o 

trabalho de organização e mobilização dos catadores, levaram à propagação de ações 

como essas por várias cidades do território brasileiro. Outros acontecimentos 

contribuíram para impulsionar o processo de organização dos catadores no país, como a 

ampliação da consciência ambiental que já vinha crescendo na população.  

 

O processo de expansão da consciência ambiental teve como marco a realização da 

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente/ ECO-92, no ano de 1992, cuja 

participação envolveu mais de 170 países.  Nesse evento foi destacada a importância da 

reciclagem
63

, a partir do estabelecimento do “princípio dos 3 R’s: Reduzir o consumo 

de produtos e o desperdício de materiais; Reutilizar e Reciclar os materiais” (ABREU, 

2001, p. 27). 

 

É importante registrar que um dos principais aliados do trabalho dos catadores é a 

consciência ambiental da população, observada, por exemplo, no comportamento de 

algumas pessoas ao levarem até os catadores, seja nas associações, cooperativas ou não, 

os materiais que selecionan nas suas residências.  

 

 

 

                                                 
62

 A ASMARE é uma organização modelo de Catadores de Materiais Recicláveis envolvida na coleta, 

seleção e reciclagem de papel e plástico. Desenvolve uma abordagem diferenciada e infra-estrutura 

inovadora para profissionalizar os catadores. Desde a retirada dos catadores dos grandes lixões até a 

inserção social e o resgate da cidadania, levando em consideração três aspectos: consciência ecológica, 

viabilidade econômica e segurança social. 

63
 Recuperação de materiais por meio de processamento industrial, para a produção de um bem que pode 

ou não ser do mesmo tipo ou ter a mesma função que o original. Definição encontrada em: “Cooperativas 

de Catadores de Materiais Recicláveis – Guia para implantação”. Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 

LAJOLO, 2003. 
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Figura 09 

Membro de comunidade entregando materiais a um membro da ASCAMOC 

 

             

                Fonte: da autora, 12/2011. 

 

 

Também observamos a existência de consciência ambiental nas atitudes de muitos 

moradores, quando estabelecem um acordo com esses trabalhadores de guardarem 

materiais em suas casas para que, posteriormente, os catadores busquem. Os moradores 

são os consumidores que compram os produtos e, consequentemente, geram resíduos ou 

lixo. Pode-se dizer que ao guardarem esses materiais para os catadores, iniciaram a 

realização de um trabalho de coleta seletiva
64

. Pois selecionaram, separaram e 

armazenaram os materiais para entregarem aos catadores.  Entende-se que essa prática 

consiste numa atitude de pessoas que possuem consciência ambiental. 

 

A geração do lixo significa o passo inicial para a efetivação da cadeia produtiva da 

reciclagem
65

, ou seja, é a operação do primeiro elo da cadeia que tem como um dos 

principais agentes a população. Os agentes desse primeiro elo são chamados de 

                                                 
64

 Coleta que remove os resíduos previamente separados pelo gerador, tais como papéis, latas, vidro e 

outros (GONÇALVES, P. 2003, p. 22). 

65
 Refere-se a um conjunto de operações articuladas entre diversos agentes econômicos. A cadeia 

produtiva da reciclagem é formada por elos e cada elo é composto por agentes específicos, que realizam 

operações diferenciadas. 
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geradores e poderão, ou não, “segregar” ou separar os resíduos
66

.  A discussão sobre a 

cadeia produtiva da reciclagem será abordada em outro momento deste trabalho. 

 

Percebe-se a existência de algo contraditório na questão da consciência ambiental 

relacionada ao trabalho dos catadores. Pode-se dizer que a consciência ambiental 

consiste em um dos principais aliados dos catadores para a realização da sua atividade 

ocupacional, pois muitas pessoas colaboram com os catadores quando, em suas casas, 

realizam a coleta seletiva, beneficiando esses trabalhadores. Ao mesmo tempo, a 

consciência ambiental idealiza a redução do consumo de produtos e do desperdício de 

materiais, entendendo que, certamente, a produção de menos resíduos amenizaria uma 

série das problemáticas ambientais.  

 

Será que a geração de menos material reciclável não tiraria a oportunidade de trabalho 

dos catadores? Diante disso, como ficaria a situação de trabalho dos catadores se, de 

fato, houver uma redução na produção de resíduos? Nota-se que esta é uma questão 

polêmica, palco de debates envolvendo diversos atores, sejam ambientalistas, militantes 

políticos, o próprio MNCR, ONG’s e sociedade civil em geral. 

 

Contudo, observamos que a consciência ambiental das pessoas funciona como uma 

forte aliada na atividade dos catadores. E ao, mesmo tempo, com sua atividade, os 

catadores tornaram-se um aliado fundamental para a preservação ambiental, pois 

contribuem significativamente e de forma gratuita com a limpeza urbana.  

 

A criação do Fórum Nacional Lixo & Cidadania
67

, no ano de 1998, representou um 

importante propulsor para o processo de organização dos catadores. Formado por órgãos 

governamentais, ONG’s, entidades técnicas e religiosas que atuam em áreas 

relacionadas “à gestão do lixo urbano e na área social”. O fórum objetivou “criar um 

espaço favorável para apresentação de soluções para a problemática do lixo” 

(GONÇALVES, M. 2006, p. 80).  

                                                 
66

 Conforme encontrado em “Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis – Guia para 

implantação”. Instituto de Pesquisas Tecnológicas, LAJOLO, 2003. 

67
 Formado por aproximadamente 40 entidades, como CEMPRE, a ABES (Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental), CEF (Caixa Econômica Federal), UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância), CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Pastoral da Criança, entre 

outras. 
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No ano de 2000, foi realizado em Recife o IV Seminário Nacional de Resíduos Sólidos, 

tendo a questão social como um dos seus temas: “Soluções apropriadas para a Gestão 

Integrada – Aspectos Sociais”.  A realização desse seminário marcou a aproximação das 

temáticas do movimento ambiental  com a luta dos catadores. 

 

Conforme Gonçalves, M. (2006, p. 78), o movimento ambientalista no Brasil afirmou-

se com a “politização da questão ambiental tendo como marco a promulgação da Lei da 

Política Nacional de Meio Ambiente, nº 6.938, em 1981”. Antes da lei, as preocupações 

ambientais se restringiam “à preservação de espécies ameaçadas de extinção e à 

conservação de recursos naturais” (PORTILHO, 1997, p. 12). Com a promulgação da 

lei, novas questões são agregadas aos interesses do movimento, na medida em que 

ONG’s, pastorais sociais, setores político e empresarial, dentre outros, aderiram ao 

movimento ambientalista. Portilho afirma que 

 

 

os movimentos ambientalistas começam então a se preocupar com os 

problemas ambientais urbanos e com a qualidade de vida nas grandes 

cidades, deslocando suas lutas para temas variados como a contaminação 

dos alimentos, a energia nuclear, a fome, as tecnologias limpas, a saúde do 

trabalhador, etc. O cotidiano, o dia-a-dia, o ‘aqui e agora’ surgem como 

categorias centrais nessas discussões (PORTILHO, 1997, p. 12). 

  

Com o apoio recebido de todos esses acontecimentos e mediante mobilizações e ações 

coletivas realizadas por todo país, os catadores ampliam suas reivindicações por direitos 

e passam a  

 

empreender uma luta pela legitimação da atividade que exercem em prol de 

reconhecimento social e busca de inclusão social com políticas que 

privilegiem o catador de material reciclável nos projetos e programas de 

reciclagem, incluindo problemáticas de catadores de rua, e dos lixões e 

aterros (GONÇALVES, M. 2006, p. 80). 

 

O resultado do fortalecimento das ações dos grupos organizados de catadores, vindo do 

incentivo das diversas articulações entre atores sociais governamentais, não 

governamentais, várias entidades e sociedade civil, inspirou reflexões sobre a 

necessidade de uma mobilização nacional que pudesse lutar por direitos e dignas 

condições de trabalho para os catadores. 
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Tal conscientização levou a outras ações e iniciativas que desencadearam o surgimento 

do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR, em meados 

de 1999. O primeiro encontro nacional dos catadores aconteceu em 2001, com a 

presença de mais de 1700 participantes, em Brasília-DF
68

, onde o MNCR foi lançado 

oficialmente. Dentre os participantes, estiveram presentes: catadores que atuavam nas 

ruas e lixões, técnicos e agentes sociais. 

 

Conforme informações coletadas no site do MNCR, o I Encontro Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis foi palco de debates sobre inúmeros aspectos que 

envolvem esses trabalhadores e sua atividade ocupacional, como: atuação dos catadores 

como agentes de transformações sociais e ambientais, aspectos da sua relação com o 

mercado e com a sociedade, bem como a necessidade de políticas públicas eficientes 

para a solução de problemas ambientais e sociais.  

 

Na ocasião desse encontro foi lançada a “Carta de Brasília”, um manifesto que traduzia 

a luta dos catadores em todo o país. A categoria dos catadores ganhou visibilidade a 

partir desse encontro, cujas discussões, segundo Gonçalves, M. (2006), tiveram como 

foco a importância de priorizar a inclusão de pessoas e variados segmentos sociais, em 

situações de vulnerabilidade, nas políticas de gestão dos resíduos sólidos urbanos, como 

o caso dos catadores. 

 

Outro importante encaminhamento do encontro foi a eleição da “Comissão do 

Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis”, formada por 25 

lideranças de catadores de várias regiões do Brasil
69

. A referida comissão desempenha 

um importante papel nas articulações empreendidas pelo MNCR, por todo o país. 

Fomentam discussões e propõem estratégias para fortalecer as associações e 

cooperativas existentes e apoiar a criação de novas organizações, buscando criar 

possibilidades de capacitação, de trabalho e de aumento de renda para a categoria. 

 

                                                 
68

 Informações coletadas no site do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR). Disponível em: http://www.mncr.org.br/. Acesso em: 17/07/2011. 

 

69
 Conforme informações coletadas no site do MNCR. Disponível em: http://www.mncr.org.br/. Aceso 

em: 17/01/2012. 

http://www.mncr.org.br/
http://www.mncr.org.br/
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Após a criação do MNCR, as articulações para fortalecimento da categoria ganhou 

força. Em janeiro de 2003, foi realizado em Caxias do Sul – RS, o I Congresso Latino-

Americano de Catadores, que contou com a participação de 800 catadores. Na ocasião 

do encontro, a categoria reafirmou sua luta e destacou o valor conquistado por sua 

atividade ocupacional, na medida em que realiza a coleta seletiva: “Somos agentes 

ambientais e contribuímos com a limpeza das cidades”
70

, afirmou um catador na ocasião 

do evento. 

O encontro em Caxias do Sul foi fundamental para engatar a ampliação do movimento 

além do território nacional. Foi mais um passo importante para a categoria, uma vez que 

os objetivos do MNCR foram expandidos para os países do continente latino-

americano, resultando no fortalecimento do movimento dos catadores no Brasil e na 

América Latina. 

De lá para cá, outros importantes encontros e eventos foram realizados: o II Congresso 

Latino-americano de Catadores, no ano de 2005, em São Leopoldo – RS. Em março de 

2006, o MNCR realizou uma grande marcha até Brasília, levando suas demandas para o 

Governo Federal; o III Congessso Latino-americano de Catadores no ano de 2006, em 

Bogotá (Colômbia), ocasião na qual também foi realizado o I Congresso Mundial de 

Recicladores de Resíduos, dentre outros. 

 

 

2.3.2 Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR 

 

Entender os movimentos sociais como a expressão de uma ação coletiva que nasce, 

conforme Gohn (2008), de uma luta sociopolítica, econômica ou cultural, remete-nos às 

problemáticas que envolvem milhares de pessoas. Também nos leva a refletir sobre as 

possibilidades de se resolverem tais problemas. 

 

Muitos aspectos caracterizam os movimentos sociais. À medida que os acontecimentos 

são processados, tais aspectos vão sendo reconfigurados e os movimento sociais 

                                                 
70

  Fala de uma das lideranças do MNCR, durante o I Congresso Latino-Americano de Catadores, 

realizado em Caxias do Sul, no ano de 2003.  
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ganham uma nova cara. Para Gohn, alguns elementos que constituem os movimentos 

sociais são responsáveis pelas demandas que configuram sua identidade, como: 

 

adversários e aliados; bases, lideranças e assessorias – que se organizam em 

articuladores e articulações e formam redes de mobilizações; práticas 

comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos modernos recursos 

tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a suas demandas; 

e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham suas 

reivindicações (GOHN, 2008, p. 14). 

 

A autora observa que profundas alterações ocorridas na realidade levaram à emergência 

de novos personagens no cenário social, bem como ao surgimento de “novas formas de 

ação social coletiva”. Conclui que Movimento Social é um fenômeno possuidor de 

diversas perspectivas e, por isso, é pertinente não generalizá-los, mas entendê-los e 

relacioná-los especificamente à luz do cenário social no qual, historicamente, emergem. 

 

Conforme Gohn (2008), muitos dos atuais ou “novos” movimentos sociais se 

diferenciam daqueles movimentos que vieram à cena no cenário mundial a partir do 

século XIX, cujas lutas pautavam-se em questões universais. Para a autora, um aspecto 

característico dos novos movimentos refere-se às lutas travadas em causas próprias, ou 

seja, a defesa pelos “interesses imediatos” e “direitos” de categorias ou grupos sociais 

específicos (GOHN, 2008, p. 12), como é o caso do Movimeto Nacional dos Catadores 

de Materiais Recicláveis – MNCR. 

 

Segundo Silva, o MNCR refere-se a 

 

um movimento articulado, por “atores sociais”, que desde a década de 50, 

aprenderam a sobreviver do lixo e nesse percurso, aprenderam a fazer dele 

sua fonte de renda e de viabilização na sociedade, de retomada de vínculos e 

de pertencimento social e territorial, bem como fonte de auto-estima e 

dignidade num contexto mais subjetivo. (SILVA, 2006, p. 9). 

 

O cenário de surgimento das articulações do MNCR, na década de 90, é marcado por 

um excessivo contingente de “pessoas que utilizavam as ruas como espaço de vida e de 

subsistência” (SILVA, 2006, p. 11).  

Com esse objetivo, muitas dessas pessoas passaram a fazer uso das ruas devido ao 

aumento na taxa de desemprego, advindo de um contexto de crise nas relações de 

trabalho, cujo impacto marcou um crescente empobrecimento. Passaram a viver do lixo 

produzido por aqueles, que devido à emergência da sociedade industrial de consumo, 
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adquiriram o hábito de consumir excessivamente. Nesse contexto, a prática do catador 

de retirar parte do lixo das ruas é aliada às questões ambientais e sua imagem associada 

aos princípios ecológicos. 

 

O número de pessoas que utilizavam as ruas como espaço de vida e subsistência cresceu 

de forma estrondosa. A precariedade das condições de vida e trabalho dessas pessoas, 

além da necessidade de conquistar um espaço onde pudessem trabalhar dignamente, 

impulsionaram articulações para a criação de um movimento que pudesse lutar por 

direitos e conquistar melhores condições de trabalho. 

 

Em meados de 1999, foi realizado em Belo Horizonte – MG, o 1º Encontro Nacional de 

Catadores de Papel. Catadores de várias regiões brasileiras empreenderam esforços no 

sentido de articular inúmeras lutas por direitos. Durante esse encontro foi lançada a 

proposta de ampliar o fortalecimento dos catadores por meio da institucionalização 

oficial do MNCR. Conforme dito anteriomente, o MNCR foi constituído oficialmente 

em junho de 2001
71

, durante o 1º Congresso Nacional dos Catadores(as) de Materiais 

Recicláveis em Brasília – DF. 

 

Há 12 anos, o MNCR vem organizando os catadores e catadoras de materiais recicláveis 

pelo Brasil, e empreendendo lutas pela conquista de um espaço de trabalho em 

condições mais dignas
72

. Os esforços do movimento pautam-se na tentativa de ampliar a 

discussão política sobre: relações sociais, meio ambiente e o desenvolvimeno 

econômico.  

 

Tendo por princípio garantir a independência da categoria, o MNCR objetiva alcançar o 

protagonismo popular e, para isso, empreende lutas em defesa da autogestão de seu 

trabalho e pelo controle da cadeia produtiva da reciclagem. A conquista de tais lutas 

representa, para o movimento, a garantia do serviço e benefício para todos que 

reivindicam o direito de trabalhar honestamente e sobreviver. 
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 Informações coletadas no site do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR). Disponível em: http://www.mncr.org.br/. Acesso em: 21/01/2011. 

72
 Informações coletadas no site do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR). Disponível em: http://www.mncr.org.br/. Acesso em: 18/01/2012. 

http://www.mncr.org.br/
http://www.mncr.org.br/
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Figura 10 

Catadores da ASCAMOC participando de marcha do MNCR e do Fórum Estadual Lixo 

e Cidadania de MG, em 18/03/2009, em Belo Horizonte. 

 

           

              Fonte: Foto cedida por Felipe Teixeira Martins, março, 2009. 
 

Dessa forma, a categoria busca seu fortalecimento organizando, por todo o país, as 

bases orgânicas do movimento em cooperativas, associações, entrepostos e grupos nos 

quais ninguém pode ser beneficiado às custas do trabalho do outro. As articulações do 

MNCR, tanto no Brasil quanto internacionalmente, têm impulsionado a ampliação e o 

fortalecimento da categoria.  

 

Pode-se dizer que a oficialização da atividade dos catadores pelo CBO, em 2002, foi 

uma das principais conquistas resultante das lutas empreendidas pelo MNCR. De lá para 

cá houve ampliação da concretização de muitas outras, como a criação, em 2003, do 

Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis – 

CIISC
73

. Entende-se que a criação do CIISC traduz o reconhecimento oficial do poder 

público, conquistado pelos catadores brasileiros. 

                                                 
73

  Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo Ministério das 

Cidades, exerce o papel de dar respostas específicas às reivindicações dos catadores, efetivando 

encaminhamentos para a criação de políticas públicas. ‘É formado pelos seguintes órgãos: Ministério do 

Meio Ambiente, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da 

Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Secretaria Especial 

de Direitos Humanos da Presidência da República, Casa Civil da Presidência da República, Caixa 

Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Fundação Banco do 

Brasil, Petrobrás e representantes do MNCR. 
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Internacionalmente, o MNCR tem estreitado relações com catadores de outros países da 

América Latina, como Colômbia, Chile e também com a Índia, onde vem sendo 

realizadas trocas de experiências. A Rede Latino-Americana de Recicladores
74

 tem sido 

grande parceira e facilitadora desse processo, tem fomentado o debate internacional 

acerca da melhoria das condições de trabalho dos catadores e, ao mesmo tempo, 

contribuído para o fortalecimento destes.  

 

Nesse sentido, pode-se dizer que, a partir dos anos 2000, com a oficialização do MNCR, 

os trabalhadores em questão avançaram no sentido de se organizarem politicamente, em 

grupo, e  inciarem a concretização de uma das suas principais bandeiras de luta, que 

defende o trabalho autogestionário da categoria e o controle da cadeia produtiva da 

reciclagem. Ao longo da história, o significado da função social dos catadores foi se 

transformando. Algumas das principais alterações estão sintetizadas no quadro, a seguir: 

 

Figura 11 

Principais alterações que acompanharam a atividade do catador. 

 

 

Década de 1950-70 

 

Década de 1980-90 

 

a partir do ano 2000 
 

- Motivação econômica 

 

- Sobrevivência 

 

 - Catador como resultado da 

lógica da produção (perspectiva 

econômica) 

 

 

 

- A imagem do Catador é aliada 

aos princípios ecológicos 

 

- Profissionais desempregados 

  

- Reação ao sistema formal de 

trabalho 

 

- Autonomia em relação ao 

mercado formal 

 

 

 

 

- Criação de um Movimento 

Nacional de Luta por direitos: a 

figura do catador é aliada à 

organização política 

 

- Reconhecimento oficial da 

“profissão catador” no CBO 

(Código Brasileiro de 

Ocupações) 

 

- Articulação em nível nacional e 

internacional (América Latina) 

 

- Imagem de parceiro do 

governo e agente ambiental 

 

- Catador organizado X Catador 

não-organizado 

Fonte: Adaptado de Silva, 2006. 
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 Organização representativa e inclusiva dos movimentos trabalhistas, que reúne empresas de reciclagem 

nos países da América Latina. A missão da Rede é melhorar as condições de trabalho dos recicladores / 

catadores e estimular o diálogo entre os países para compartilhar experiências, design e execução de 

ações. Disponível em: http://www.redrecicladores.net/.  Acesso em: 22/02/2012. 

 

 

http://www.redrecicladores.net/


 

 

84 

 

2.4 Catadores de Montes Claros – MG 

 

O município de Montes Claros situa-se ao Norte do Estado de Minas Gerais e possui 

uma distância de 420 km da capital mineira, Belo Horizonte, tem uma área total de 

3.576,76 Km e sua sede ocupa um espaço urbano de 97 km. A cidade possui acesso 

direto através da BR-135, BR-365, BR-251, MGT-122, MGT-308 (Juramento) e MGT-

251 (Coração de Jesus), e sua malha viária municipal é constituída por, 

aproximadamente, 5.500 km de estradas vicinais, que ligam a sede do município aos 

distritos e diversas comunidades rurais
75

.   

 

Dados censitários do IBGE do ano de 2010, registrou que a população do município de 

Montes Claros chegou a 363.227 habitantes.  

 

As atividades econômicas que sustentaram Montes Claros ao longo dos tempos até 

meados da década de 70, foram à agropecuária e o comércio. A partir dos anos de 1970 

ocorre uma gradativa ascensão econômica na cidade, devido a um processo de 

industrialização pelo qual passou o município e região. Segundo Cardoso (2000) no 

período de 1970 a 1990, o norte de Minas Gerais vivenciou um “processo de intensas 

modificações nos mais variados aspectos de sua realidade econômica e social” (p. 261). 

 

Esse período foi marcado por transformações oriundas da atuação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, cuja atuação inicou no Norte de Minas 

em 1963. A implantação da superintendência desencadeou um intenso processo de 

industrialização em Montes Claros, que por sua vez, trouxe grandes transformações em 

todos os setores da sociedade.  

Uma das consequências desse processo de industrialização foi de acordo com Leite 

(2003) um acelerado crescimento demográfico. Conforme o autor, as pessoas e famílias 

que buscavam uma melhor condição de vida, diante da promissora oferta de emprego do 

setor industrial, chegavam a todo o momento no município. A cidade não possuía 

recursos para investir na infra-estrutura urbana para receber essas pessoas e, por isso, 

sofreu uma série de conseqüências sócio-econômicas indesejadas, como por exemplo, 

                                                 
75

Disponível em: http://www.montesclaros.mg.gov.br/desenvolvimento%20economico/div_ind-

com/pdf/Dados%20Gerais%20da%20cidade%20de%20Montes%20Claros.pdf. Acesso em 22/02/2012.  

 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/desenvolvimento%20economico/div_ind-com/pdf/Dados%20Gerais%20da%20cidade%20de%20Montes%20Claros.pdf
http://www.montesclaros.mg.gov.br/desenvolvimento%20economico/div_ind-com/pdf/Dados%20Gerais%20da%20cidade%20de%20Montes%20Claros.pdf
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um crescimento demográfico rápido e intenso que provocou uma expansão desordenada 

da malha urbana, trazendo, em múltiplas dimensões, graves problemas para a cidade. 

A figura do catador de materiais recicláveis é percebida, de forma acentuada, no cenário 

norte-mineiro, especificamente pelas ruas da cidade de Montes Claros-MG a partir da 

década de 1980, num contexto de desenvolvimento regional no qual acontecia um 

processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 

principalmente, social no município. 

 

 

Figura 12 

      Catador não associado 73 anos e catador há 32 

                

                   Fonte: arquivo da autora, julho/2011. 

 

 

No ano de 1989 já se viam pessoas catando papel pelas ruas; por volta de 1999, havia 

pessoas que recolhiam alguns materiais, como latinhas e garrafas descartáveis e outras 

que perambulavam pelas ruas
76

. No entanto, é constatada, por meio de relatos, a 

presença de catadores na cidade em um tempo bem anterior. Como é o caso de catador, 

conhecido por  “poeta”, que declara realizar a atividade ocupacional de catar e vender 

materiais recicláveis há mais de 32 anos. 
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 Conforme reportagem do Jornal de Notícias, do dia 16 de outubro de 2009 (jornal impresso da cidade).  
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2.4.1 Processo de organização 

 

A et almobilização para uma organização dos catadores em Montes Claros-MG iniciou, 

conforme Martins et al. (2007), no ano de 2005. Segundo o autor, algumas instituições 

da cidade, preocupadas com a questão ambiental, iniciaram discussões em torno da 

temática dos resíduos sólidos. Tais discussões desdobraram-se em reflexões e sugestões 

referentes às problemáticas sociais que, direta ou indiretamente, estavam relacionadas às 

questões ambientais. Dentre as problematizações levantadas, destacou-se a questão dos 

catadores de materiais recicláveis. 

 

No cerne dessas discussões surgiram preocupações acerca da situação dos grupos de 

carroceiros e catadores, “geralmente excluídos e ignorados no importante trabalho que 

realizam”. Trabalhadores que, segundo o autor, além de executarem suas atividades 

ocupacionais para garantir sua sobrevivência, contribuem para a preservação ambiental 

e realizam, gratuitamente, um serviço “autônomo e informal, de limpeza urbana”. 

(MARTINS, et al. 2007, p. 01). 

 

Conforme Martins et al. (2007, p. 01) participaram das discussões representantes de 

cinco instituições locais envolvidas na causa: Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (hoje 

denominada Secretaria Municipal de Políticas Sociais) e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, ambas da Prefeitura de Montes Claros, Instituto Grande Sertão – IGS e Casa 

de Pastoral Comunitária.  

 

Esse grupo definiu como objetivo principal dos debates realizados procurar maneiras 

para ajudar esses trabalhadores a melhorarem suas condições de trabalho e vida. 

Entendeu que um dos principais meios para alcançar esse objetivo seria a proposta “de 

auto-organização da categoria” (MARTINS at al. 2007, p. 02). Assim, iniciou-se um 

processo de implementação de várias ações de mobilização, para organização dos 

catadores na cidade de Montes Claros. 

 

A primeira ação aconteceu em 2005, na tentativa de abarcar o maior número possível de 

catadores existentes na cidade e também levantar informações sobre a realidade deles. O 

procedimento adotado para essa ação foram a definição de um grupo de trabalho, 
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composto por voluntários e por funcionários da prefeitura para realizar as entrevistas 

com os catadores que estivessem, pelas ruas, catando materiais recicláveis. Segundo 

Martins et al. (2007) foram entrevistados um número de 389 catadores. Essa ação trouxe 

importantes informações sobre a realidade dos catadores e possibilitou um levantamento 

do maior número possível desses trabalhadores existentes na cidade.  

 

No início de 2006 foi realizada a segunda ação, uma viagem de intercâmbio para 

conhecer outras experiências de organização e atividades de catadores. A viagem foi 

financiada pelo Ministério Público, por meio de recursos do Fundo Ambiental da 

Comarca de Montes Claros-MG. 

 

Figura 13 

Visita à ASCAPEL em Betim. 

 

                 

               Fonte: Foto cedida por Felipe Teixeira Martins, março, 2006. 

 

Segundo Martins et al. (2007), a viagem possibilitou uma visita à Associação dos 

Catadores de Papel – ASCAPEL de Betim-MG e à Associação de Papel, Papelão e 

Material Reaproveitável de Belo Horizonte – ASMARE. Participaram alguns catadores 

entrevistados e as equipes de coordenação e entrevista. Martins relata que a organização 

da viagem foi a oportunidade de reunir “pela primeira vez os catadores” (MARTINS, et 

al. 2007, p. 02).  
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A visita à ASCAPEL e à ASMARE motivou o grupo a organizar uma nova ação, o 

Encontro dos Catadores da cidade de Montes Claros, cuja realização aconteceu em abril 

de 2006 e contou com a participação de 138 catadores.  O encontro objetivou: 

 

 

a) promover um momento de interação deste grupo disperso, b) repassar os 

resultados parciais da pesquisa e captar as observações dos catadores a 

respeito, c) encaminhar com os próprios catadores ações que pudessem 

melhorar suas condições de trabalho e vida, garantido o espaço de auto-

determinação dos catadores, d) trazer a público a discussão da realidade dos 

catadores, e) apresentar o relato de experiências de outras cidades, e f) incitar 

os gestores públicos a estabelecerem compromissos com o encaminhamento 

de medidas para a melhoria das condições de trabalho e vida (MARTINS et 

al. 2007, p. 02). 

 

 

 

 

Figura 14 e 15 

Encontro de Catadores de Montes Claros, em Montes Claros-MG 

 

 

     

   Fonte: Felipe Teixeira Martins, abril, 2006. 

 

 

A realização do Encontro foi um dos passos fundamentais no processo de organização 

desse grupo de catadores em Montes Claros. Além das demandas levantadas pela 

categoria, o principal encaminhamento do encontro foi a formação de uma comissão 

para discutir e construir um processo de organização. 
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Figura 16 

Comissão constituída no encontro 

 

              
     

                  Fonte: Felipe Teixeira Martins, abril, 2006. 

 

 

 

Segundo Martins, 
 

 

o Encontro se desdobrou em reuniões de formação e discussão sobre: formas 

de organização, associativismo e cooperativismo, diferenças para com a 

empresa privada, cada item do Estatuto, as finalidades da organização, quem 

poderia participar, direitos e deveres, estrutura administrativa, assembléia, 

etc (MARTINS et al. 2007, p. 03). 

 

 

Figura 17 e 18 

Cursos de formação, pós-encontro 

 

         

  Fonte: Felipe Teixeira Martins, junho, 2006. 
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No decorrer das reuniões, muitos foram os debates travados sobre o processo de 

organização para a escolha da melhor estratégia organizativa; até que “os catadores da 

comissão decidiram por uma associação, definindo suas características, e procedendo, 

em agosto de 2006” (MARTINS et al. 2007, p. 03), à fundação da Associação de 

Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Montes Claros – ASCAMOC. Na 

sequência, foi eleita a primeira diretoria da ASCAMOC. 

 

2.4.2 O caso da ASCAMOC 

 

A criação da Associação de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Montes 

Claros – ASCAMOC resultou de um processo de mobilização empreendido por 

representantes da socidade civil, voluntários, Ong’s e poder público municipal. 

 

A ASCAMOC foi fundada no dia 06 de agosto de 2006, em assembleia que aconteceu 

no salão da Casa de Pastoral Comunitária da Arquidiocese de Montes Claros-MG.  A 

assembleia contou com a presença e participação de 30 catadores fundadores da 

associação e colaboradores. No mesmo dia, os catadores aprovaram o estatuto da 

entidade e procederam à eleição e posse da primeira diretoria. 

 

 

Figura 19 

1ª Diretoria da ASCAMOC. 

 

                

                 Fonte: Felipe Teixeira Martins, agosto, 2006. 



 

 

91 

 

Figura 20 e 21 

Assembleia de fundação e assinatura da ata de fundação da ASCAMOC. 

 

        

      Fonte: Felipe Teixeira Martins, agosto, 2006. 

 

 

A princípio, sem uma sede própria, o local de referência da associação foi a Casa de 

Pastoral Comunitária. Nesse espaço aconteceram reuniões e encontros do grupo de 

catadores, juntamente com os apoiadores, para deliberarem e procederem aos 

encaminhamentos acerca das primeiras ações e providências para a organização dos 

trabalhos da entidade.  Desde a fundação da ASCAMOC, foram realizadas articulações 

com órgãos públicos, como a prefeitura municipal, a fim de conseguir apoio para a 

estruturação e funcionamento das atividades da associação.  

 

Uma das primeiras ações da associação resultou de articulações realizadas com o setor 

de limpeza urbana da cidade, cujo principal objetivo foi abrir possibilidades de atuação 

para os catadores. Tais articulações culminaram na participação dos catadores nas 

atividades do “Dia de Combate à dengue”. Conforme relato de Martins: 

 

 

Tendo como perspectiva os ganhos institucionais, internos e externos, ao final 

de 2006, se estabeleceu um processo de articulação da ASCAMOC com a 

seção de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Atividades e Serviços 

Urbanos (hoje Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Política Urbana) da 

Prefeitura de Montes Claros, com a direção da Empresa Municipal de 

Serviços, Obras e Urbanização- ESURB, e com o colegiado do Comitê de 

Combate a (sic) Dengue, com o intuito de abrir as possibilidades para atuar de 

modo complementar nas atividades do Dia de Combate a (sic) Dengue, 

coletando os materiais recolhidos pelos agentes de combate a (sic) dengue, que 

fossem de serventia para a reciclagem, enquanto doação para a ASCAMOC, 

que os comercializou. (MARTINS et al, 2007, p. 02). 
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Em abril de 2008, a ASCAMOC teve sua primeira sede; um galpão localizado no bairro 

Vera Cruz, à Av. Francisco Gonçalves Santos, nº 315. A conquista desse espaço se deu 

após um intenso período de reivindicações junto à prefeitura municipal. 

 

Figura 22 e 23 

Inauguração do galpão da ASCAMOC 

 

     

Fonte: Felipe Teixeira Martins, abril, 2008. 
 

 

De lá para cá muitos fatos aconteceram, como a mudança na gestão muncipal, que levou 

a uma série de alterações que vinham sendo efetivadas com a ASCAMOC. Há mais ou 

menos um ano a prefeitura municipal transferiu a ASCAMOC para outro local, 

considerado pelos catadores da associação de difícil acesso. Hoje, a ASCAMOC está 

sediada em um espaço cedido pela prefeitura municipal, situado no km 06 da BR 136, 

no bairro Vila Telma.   

Figura 24 e 25 

Atual sede da ASCAMOC. 

 

       

Fonte: arquivo da autora, fevereiro/2012. 
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A sede atual consiste em um terreno contendo duas (02) pequenas casas e um espaço 

externo com árvores, sem nenhuma cobertura que possa proteger os materiais do sol e 

da chuva. Não é murado e não possui qualquer segurança para guardar, adequadamente, 

os materiais. Enfim, não é um galpão ou depósito com infraestrutura apropriada para os 

catadores efetivarem suas atividades de trabalho. 

 

Observa-se que os catadores da ASCAMOC vivem um momento de desarticulação e 

consequentes situações de fragilidades, pois enfrenta inúmeras dificuldades que vai 

desde o grande número de evasão dos associados e desmobilização da categoria, falta de 

estrutura física e instrumental adequada para se desenvolver as atividades de trabalho, 

ausência de um grupo de apoiadores e técnicos, apoio e incentivo insuficientes do poder 

público municipal, dentre outros. Esse quadro tem levado ao surgimento de muitos 

obstáculos.  

 

As dificuldades de articulação com a prefeitura e demais órgãos públicos têm sido uma 

constante. Entende-se que esse é um aspecto que tem promovido a retenção de avanços 

e melhorias nas condições de trabalho da categoria. 

 

Outro fato que se tem observado é a falta de entendimento entre os integrantes do grupo. 

Ao nosso ver, essa situação contribuiu para potencializar a dificuldade de estruturar e de 

organizar o trabalho interno na ASCAMOC,  pois tem levado à contínua fragilização 

nas relações interpessoais em que elementos como respeito, confiança e relações de 

solidariedade encontram-se fragilizadas.  Certamente, uma das consequências desse fato 

é a ocorrência de grande evasão dos integrantes da sede da associação.  

 

Pode-se dizer que situação atual da ASCAMOC é de extrema vulnerabilidade, pois 

trata-se de um grupo de catadores em processo de organização, com pouca infra-

estrutura e contando apenas com uma (01) balança. No momento a ASCAMOC 

encontra-se desarticulada enquanto grupo, está precisando de apoio, inclusive 

financeiro, para a aquisição de quase todos os equipamentos necessários, além de galpão 

próprio. 

 

Mesmo que a ASCAMOC não esteja em pleno funcionamento coletivizado, devido a 

inúmeros problemas estruturais ou relacionais que enfrenta, é importante ressaltar que 
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os catadores associados a essa entidade possuem um histórico de mobilização para auto-

organização e, muitos, já participaram e vivenciaram situações como cursos de 

formação, festivais e marchas estaduais e nacionais e discussões que, possivelmente, 

contribuíram para a formação de uma consciência sobre a importância do trabalho 

coletivo para a melhoria das suas condições de trabalho e vida. 

 

Figura 26 e 27 

Catadores da ASCAMOC em curso de formação com catadores do norte  

de Minas Gerais 

 

        

         Fonte: arquivo da autora, março/2010. 

 

 

No que diz respeito aos catadores da cidade de Montes Claros como um todo, incluído o 

grupo de catadores não associados pesquisados, é importante ressaltar que esses 

trabalhadores circulam livremente pelas ruas da cidade, desenvolvendo suas atividades 

de forma autônoma e individualizada. Registra-se a inexistência de relatórios de 

pesquisa atuais, quantitativos ou qualitativos, que possam fornecer informações acerca 

desses trabalhadores, bem como da sua ocupação. 

 

O único levantamento encontrado sobre os catadores no município refere-se às 

informações coletadas no ano de 2005, conforme descrito anteriormente, durante 

entrevistas realizadas por voluntários e funcionários da prefeitura municipal. Na 

ocasião, foram entrevistados 389 catadores. De lá para cá não se tem conhecimento 

exato do número de catadores na cidade de Montes Claros. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O levantamento dos dados foi realizado no ano de 2011, quando se definiu o formato da 

pesquisa, direcionada para a coleta de informações junto aos catadores da Associação de 

Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Montes Claros – MG (ASCAMOC) 

e não associados da cidade de Montes Claros – MG.  

 

A escolha em pesquisar os catadores da ASCAMOC se deu pelo fato de que esta 

associação é a única, da cidade, que tem um histórico de mais de cinco anos de 

mobilização para auto-organização. Portanto, esses catadores possuem uma trajetória 

em busca da melhoria de suas condições de trabalho.  Já a escolha em pesquisar um 

grupo de catadores não associados justifica-se na possibilidade de conhecer as 

condições de trabalho de catadores que não possuem um histórico de mobilização para 

auto-organização. Nesse sentido, pesquisar esse segundo grupo, possibilita comparar as 

informações com o grupo dos associados. 

 

O método escolhido para analisar as informações fornecidas pelos sujeitos pesquisados 

foi o método comparativo. A comparação permitiu identificar diferenças e semelhanças 

nas respostas, como também possibilitou descrever, de forma mais detalhada, o 

fenômeno investigado.  Segundo Sartori (1994), o método comparativo consiste em 

confrontar uma coisa com a outra, possibilitando o entendimento e a clareza dos 

fenômenos, “el saber comparado nos da la clave para compreender, explicar e 

interpretar” (SARTORI, 1994, p. 30). Assim, a comparação é uma maneira de favorecer 

um melhor entendimento sobre um objeto.  

 

Os trabalhadores pesquisados atuam na cidade de Montes Claros e possuem algumas 

características semelhantes no que refere-se, por exemplo, aos meios laborais que 

utilizam para garantir a subsistência. Assim, para a coleta das informações e dados foi 

utilizada a concepção do “método da exaustão” (MINAYO, 2003), que implica em ir 
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realizando as entrevistas e concluir esta etapa no momento em que ocorre uma repetição 

das falas dos entrevistados
77

.  

 

Dessa forma, utilizou-se o processo de amostragem não-probabilística
78

 por 

conveniência
79

, pois, como mencionado, levou-se em conta a acessibilidade que se teve 

aos elementos da população pesquisada. Para esse tipo de amostra o pesquisador 

seleciona membros da população mais acessíveis (MATTAR, 1998, p.133), portanto, os 

resultados da pesquisa não podem ser generalizados. 

 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que compreenderam os dois grupos de 

catadores. O primeiro grupo de 10 catadores foi formado por membros da ASCAMOC. 

Já o segundo grupo de 09 componentes foi definido por catadores não associados.  

 

Através da entrevista, 

 

o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela 

não significa uma conversa despretenciosa e neutra, uma vez que se insere 

como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-

objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada (MINAYO, 2003, p. 57) 

 

 

A pesquisa é de cunho predominantemente qualitativa. Para Richardson (1999, p. 102) o 

objetivo fundamental da pesquisa qualitativa consiste em compreender o fenômeno 

social e não produzir opiniões representativas e objetivamente mensuráveis de um 

grupo. Nessa perspectiva, o tamanho da amostra está sustentada em Martinelli (1994,) 

que afirma: 

 

Como não estamos procurando medidas estatísticas, mas sim tratando de nos 

aproximar de significados e vivências […], o importante neste contexto, não 

                                                 
77

 A escolha desses catadores foi feita a partir de uma abordagem livre pelas ruas da cidade. 

78
 Refere-se ao processo de amostragem em que a seleção dos elementos da população para compor a 

amostra depende ao menos em parte da acessibilidade do pesquisador ou do entrevistador no campo. 

(Mattar, 1998, p. 132). Embora a amostragem probabilística traga estimativas mais precisas sobre a 

população, há situações em que a amostragem não probabilística é mais prática e até mais eficiente, 

quando, por exemplo, não se tem a intenção de generalizar os resultados para toda a população. Registra-

se que não foi nosso intuito levantar estimativas, procurar medidas estatísticas de qualquer natureza para 

alcançar nosso objetivo.     

79
 Em que os participantes são escolhidos por estarem disponíveis 
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é o número de pessoas que vai prestar informação, mas o significado que 

esses sujeitos têm em função do que estamos buscando com a pesquisa (p. 

15). 

 

 

As entrevistas realizadas foram suficientes para representar o universo pesquisado e seu 

objetivo foi compreender a relação que os catadores estabelecem com a atividade 

ocupacional que desenvolvem, bem como com o cotidiano de trabalho, no que se refere 

à organização da rotina. E também, analisar as demandas e as perspectivas que possuem 

em relação à atividade ocupacional.  

 

A técnica escolhida para a análise e interpretação de dados/informações foi a análise de 

conteúdo cuja sustentação encontramos em Lawrence Bardin que afirma ser esta:  

 

[…] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos a condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. Pertencem, pois, ao domínio da análise de 

conteúdo, todas as iniciativas que, a partir de um conjunto de técnicas 

parciais, mas complementares, consistam na explicitação e sistematização 

do conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo, com o contributo 

de índices passíveis ou não de quantificação, a partir de um conjunto de 

técnicas que, embora parciais, são complementares (BARDIN, 2002, p.42).  

 

 

 

Para a autora, a análise de conteúdo consiste em três etapas fundamentais: pré-análise, 

descrição analítica e a interpretação inferencial
80

 

 

No decorrer das análises das informações, constatou-se que a maioria das respostas não 

apresentaram diferenças significativas. Sendo assim, a análise comparativa foi 

demonstrada apenas para as perguntas relacionadas às perspectivas dos entrevistados em 

relação à atividade ocupacional, cujas respostas tiveram diferenças marcantes. 

 

                                                 
80

 1. Pré-análise (Coleta e organização do material coletado); 2. Descrição analítica (Estudo aprofundado 

do material  orientado pelas hipóteses e referencial teórico. Nesta etapa é realizado a escolha das unidades 

de análise, como a palavra, o tema, a frase, os símbolos etc. Em seguida essas unidades são agregadas 

segundo algum critério e definem as categorias. Por exemplo, um discurso poderia ser classificado como 

otimista ou pessimista. As categorias devem ser exaustivas e mutuamente excludentes. Das análises de 

frequência das categorias, surgem quadros de referências); 3. Interpretação inferencial (Com os quadros 

de referência, os conteúdos, manifesto e latente, são revelados em função dos propósitos do estudo) 

(MARTINS, THEÓPHILO, 2007, p.96) 
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De maneira geral, no que se refere ao comportamento dos sujeitos da pesquisa mediante 

a realização das entrevistas, pode-se dizer que não houveram resistências, problemas ou 

eventualidades. Para os catadores associados as conversas informais e entrevistas foram 

realizadas nas ruas, residências ou na associação. Já para os não associados, foram 

realizadas nas ruas ou nas residências. 

 

É importante registrar que desde a fundação da ASCAMOC até hoje ocorreu uma 

gradativa evasão dos associados, por motivos diversos como: mudança de cidade, 

mudança de ocupação, desentendimentos e conflitos internos no grupo, óbitos, dentre 

outros. O resultado é que uma expressiva maioria dos associados evadiu da associação. 

Dos 48 membros restaram apenas três (03) que frequentam a associação, a presidente, o 

tesoureiro e, eventualmente, a vice presidente da atual gestão. Ressalta-se que na 

tentativa de localizar alguns catadores associados, foi necessário percorrer as ruas da 

cidade. Outros catadores desse grupo foram localizados por meio de informações 

fornecidas pela Casa de Pastoral Comunitária (entidade da igreja católica) de Montes 

Claros e também, pelos próprios associados que já haviam sido localizados. 

 

3.1 Características dos pesquisados  

 

Caracterizar o perfil dos entrevistados é um dos critérios para o estudo acerca das 

atividades ocupacionais dos catadores de materiais recicláveis, pois, as atividades de 

trabalho relacionam-se, diretamente, bem como são influenciadas por estes. Desta 

forma, tal caracterização contribui para o diagnóstico dos sujeitos. Sendo assim, a 

análise de diversas características buscam identificar sua relação com a atividade 

ocupacional que desenvolvem. 

 

Durante a caracterização do perfil dos catadores entrevistados destacaram-se algumas 

características como: sexo, faixa etária, naturalidade, escolaridade, renda com a 

atividade de catador, renda familiar e tempo de trabalho como catador.  O sexo mostra o 

perfil dos sujeitos da pesquisa, a faixa etária permite relacionar a execução da atividade 

com o período da vida produtiva dos trabalhadores; a naturalidade evidencia as relações 

estabelecidas com o meio onde vivem; a escolaridade e renda permitem conhecer a 

população pesquisada considerando aspectos relacionados ao conhecimento ou 

instrução formal, como também a situação econômica e o tempo de trabalho como 
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catador que possíbilita analisar o envolvimento deste com a atividade ocupacional. A 

seguir apresentaremos o perfil dos sujeitos da pesquisa, considerando o universo 

pesquisado. 

 

3.1.1 Perfil dos catadores 

 

Observa-se que tanto no grupo dos associados quanto no grupo dos não associados o 

maior número de entrevistados é do sexo feminino, conforme tabela seguinte. 

 

Tabela 01 

Categoria ‘Sexo dos catadores entrevistados’ 

 

 

Sexo 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

Masculino 

Feminino 

 

 Associados       Não associados         Total 

      40%                     45%                    42% 

      60%                     55%                    58% 

  

 

Total 

 

     100%                   100%                  100% 

 

 

Embora não seja de forma expressiva, o número de mulheres foi maior do que o número 

de homens. Diante dos relatos e conversas com os entrevistados percebeu-se que um 

dos principais motivos que levaram as mulheres entrevistadas a ingressarem na 

atividade de catador de materiais recicláveis está relacionado à vida conjugal, como 

também com a necessidade de sobrevivência. 

 

Submetidas a diversas situações como o abandono do cônjuge ou da família, e levando 

uma vida precária, as mães solteiras tinham o objetivo de garantir pelo menos o 

alimento para os filhos, as ‘casadas’, almejavam ajudar, minimamente, o companheiro a 

manter as despesas da casa e as mulheres independentes procuravam sustentar sua 

autonomia. Conforme informações das mulheres entrevistadas, ilustradas nos seguintes 

relatos:  

 
 

“Meu marido me largou e eu fiquei parada dentro de minha casa. Aí meu 

marido cortou pensão, cortou tudo, aí não quis me dar nada. Aí arrumou 

outra mulher. Aí você sabe como que é homem né, ficou com ruindade com 
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os minino lá em casa né […]. Aí eu peguei e começei a ir juntando os trem 

dentro da minha casa né. Sabe como é que é, pra mim vender. (Entrevistada 

05 - associada) 

 

“Meu marido tava parado né e eu também tava parada. Meu marido falou 

assim: Acho que vou arrumar um carrim pra mim trabalhar, pra ver o que 

que dar. Aí eu começei a trabalhar junto com ele”. (Entrevistada 06 - não 

associada) 

 

“Eu fui criada numa família que era podre de rica […]. Minha mãe adotiva 

acabou com o hotel e aí ela foi descançar do comércio […]. Aí, ela foi 

embora pra São Paulo. Acabou com tudo e eu fiquei morando de aluguel 

[…]. Aí eu falei: “trabalhar em casa de família eu não vou.” […]. Foi de 

2000 pra cá que eu fiquei assim e fui pra rua catar. Pro cê vê o que eu já fui 

e o que, hoje, eu sou”. (Entrevistada 01 - associada) 

 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que um dos motivos para o ingresso das mulheres na 

referida atividade ocupacional está relacionado ao papel de mãe provedora que sai para 

trabalhar com o objetivo de alimentar os filhos e ajudar a manter a casa, de esposa que 

ajuda o marido a sustentar a casa e da mullher autônoma que precisa de meios para 

garantir sua independência.  

 

No que se refere à faixa etária dos dois grupos de entrevistados, observa-se que a 

maioria já ultrapassou ou está ultapassando a idade, teoricamente, correspondente ao 

período de vida mais produtiva
81

: 42% possuem entre 50 a 59 anos, seguidos de 26% 

com a idade entre 40 a 49 anos e 21% entre 60 a 69 anos. Como apresentado de maneira 

geral na seguinte tabela. 

 

Tabela 02 

Categoria ‘Faixa etária dos catadores entrevistados’ 

 

 

Faixa etária 

 

Frequência Relativa (%) 

 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70 ou + 

 

  5% 

26% 

42% 

21% 

  5% 

  

 

Total 

 

100% 

 

 

                                                 
81

 Entendendo que este período compreende a faixa etária de 20 a 45 anos. 
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Na tabela 02 constatamos que os sujeitos entrevistados são adultos com idade a partir de 

30 anos e que uma significativa maioria está se aproximando ou já atingiram a idade dos 

65 anos
82

. Essas informações levam-nos a refletir sobre o fato desses trabalhadores 

estarem alcançando ou terem alcançado a idade entre 60 a 65 anos e ainda, estarem 

trabalhando de forma precária, sem terem conseguido se aposentar. Tal situação remete-

nos a pensar na precariedade das condições de trabalho e de vida que muitos estão 

submetidos. 

 

A naturalidade dos entrevistados tanto associados quanto não associados indicou que 

uma preponderante maioria desses trabalhadores são procedentes da zona rural de 

cidades vizinhas a Montes Claros como São João da Ponte, Coração de Jesus, Claro dos 

Poções, Jequitaí, São Francisco, Brasília de Minas, São Romão, Capitão Enéas, 

Francisco Sá, Jaíba e Juramento, dentre outros. Alguns vieram de outras cidades 

mineiras como Pedra Azul e outros de cidades do interior da Bahia como Urandi e 

Ibirataia, sendo que uma pequena parcela dos entrevistados é natural de Montes Claros.  

 

As informações acerca da naturalidade dos entrevistados apontam que, 

majoritariantemente, a expressiva maioria dos respondentes migrou para Montes Claros.  

 

É interessante realçar que o fenômeno da migração ocorrido da zona rural e cidades 

vizinhas para Montes Claros sofreu grande influência do êxodo rural, provocado pela 

modernização do campo, que possibilitou a desestruturação das formas de vida 

tradicionais dos agricultores. Conforme relatos que se seguem: 

 

 

“Eu capinava de enxada na roça o dia todo, a semana inteira, de segunda a 

sábado. Trabaiei em muitas roça. Agora, hoje, não tem mais o serviço na 

roça e então, eu trabaio na reciclagem” (Entrevistada 02 - não associada). 

 

 

“Eu morava na roça, lá em Juramento, trabalhava na base da enxada e da 

foice. Aí, de lá eu vim e fui pra Goiás. De lá, voltei pra cá de novo. Aí, 

agora, encarei direto isso aí”. (Entrevistado 09 -  associado) 

 

 

                                                 
82

 Ressalta-se que no Brasil o benefício da aposentadoria por idade é alcançado pelas mulheres aos 60 

anos e pelos homens aos 65. Já a aposentadoria enquanto direito do trabalhador é conquistada pelo tempo 

de contribuição, sendo que de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens. 
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Em conversa com os entrevistados observou-se que muitos vieram em busca de 

melhores condições de vida, orientados pela oferta de emprego, advinda do movimento 

de expansão industrial ocorrido em Montes Claros a partir da década de 1970. 

Entretanto, nem todos conseguiram se encaixar no mercado de trabalho formal. A 

exemplo da fala dos catadores 02 e 09, citados anteriormente, outros relatos também 

revelam que muitos sofrem com precárias condições de trabalho e de vida, e como 

forma de sobrevivência executam a atividade de coletar e vender materiais recicláveis. 

 

Para Cardoso, “o processo de expansão industrial, incentivada ou não, verificado na 

região provocou transformações de ordem social e econômica” (CARDOSO, 2000, p. 

253), como o crescimento do setor industrial, mas também desencadeou sérios desafios 

como o desemprego, a falta de moradia e a extrema pobreza na qual ainda vive uma 

significativa parcela da população.  

 

Diante das informações fornecidas pelos entrevistados, pode-se inferir que a vinda da 

maioria dos respondentes para Montes Claros está relacionada à busca pela melhoria das 

condições de vida. 

 

Em relação à escolaridade, para os dois grupos de entrevistados observou-se que uma 

significativa maioria possui Ensino Fundamental incompleto ou não tem escolaridade, 

como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 03 

Categoria ‘Grau de escolaridade dos catadores entrevistados’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

 

Sem escolaridade
83

 

Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental completo 

Ensino Médio incompleto 

Ensino Médio completo 

 

   Associado       Não associado       Total 

                 

       10%                   30%                  21% 

       70%                   60%                  68% 

       10%                     -                        5% 

         -                         -                         - 

       10%                     -                        5% 

  

 

Total 

 

      100%                 100%                100% 
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 Considerou-se “sem escolaridade” os entrevistados que declararam não ter nenhuma escolaridade ou 

analfabetos.   
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Nos relatos de alguns entrevistados podemos observar a crença de que um maior nível 

de escolaridade é a via de acesso que irá possibilitar um emprego e garantir melhores 

condições de vida. Essa associação é demonstrada nos seguintes relatos: 

 

“Com o estudo você consegue empregos melhores na vida, né. […] uma 

opção melhor, para ter uma sobrevivência melhor”. (Entrevistado 02 - 

associado) 

 

“A pessoa que tem estudo, tem melhor condição de vida. Até pra encontrar 

serviço é mais fácil. Num tem estudo hoje em dia, num tem serviço 

nenhum”. (Entrevistado 09 -  associado) 

 

“Se eu tivesse um estudo, talvez eu tinha um emprego, tava aposentado”. 

(Entrevistado 08 -  não associado) 

 

“Acho bom ter o estudo pra gente trabalhar e ganhar mais.”  (Entrevistada 

05 -  associada)” 

 

 

 

Aspectos como aquisição de conhecimento e visão de mundo foram outros significados 

expressos pelos entrevistados. “Quem não sabe lê, é a mesma coisa de ser cego. Eu 

comparo assim, a pessoa que não tem leitura com a pessoa que não tem visão” 

(Entrevistada 04 – não associada). “O estudo leva as pessoas a compreender. 

Comprender as coisas e o trabalho” (Entrevistado 05 - não associado).  

 

Durante a realização das entrevistas também foi possível observar a relação estabelecida 

entre a importância do estudo para realizar determinadas tarefas, como saber fazer 

operações matemáticas simples. Conforme relato que se segue, 

“Antes eu não estudei porque eu fui criada com outra família, não foi com a 

biológica mesmo sabe? E eu trabalhava muito. Aí, não tinha como eu 

estudar. Agora eu tô estudando. Eu entrei como analfabeto né, agora a 

professora já falou que eu vô pra 4ª, ela fez o teste né, então… Eu tô 

gostando demais viu. Também não falho de jeito nenhum. Não tem um dia 

pra eu falhar. Eu já escrevia meu nome e já lia outras coisas. Eu só não 

escrevia porque faltava a palavra, faltava a letra. Mas eu já sabia ler 

alguma coisa. E agora, conta. O que eu mais queria era conta. […] falei 

com a professora que eu queria mais era aprender a fazer conta né. Por 

causa do meu trabalho, entendeu? Aí, ela ta me ensinando na calculadora, e 

mais ou menos, eu já tô aprendendo. A calculadora também, eu não sabia 

nem pegar, veiz… dividi… mais… menos… eu não sabia, e ela ta me 

ensinando. Por isso que eu tô gostando. Igual, assim, eu vendeno minhas 

garrafas e eu já sei. Na hora que falam: “é tanto”, aí eu já venho na 

calculadora pra vê quanto vai dá. Aí eu já sei. Só levando a calculadora eu 

já sei. E eu não sabia. Já comprei até a calculadora. Que a profesora falou: 

“vc compra a calculadora que eu vou ensinar nela”. […] Já sei vê lá na 

notinha do ferro velho também, que lá eles pesa e coloca a quantidade. Aí, 

eu sabendo o preço, eu vejo a quantidade e aí já sei quanto que dá. Pois na 
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notinha já vem os preço. E eu fiquei muito feliz!” (Entrevistada 01 -  

associada.) 

 

Na fala anterior, da entrevistada 01 – associada, foi observado um sentimento de alegria 

e prazer em estar estudando. Um dos elementos visíveis no relato é o fato de que, com o 

estudo, a entrevistada está adquirindo a habilidade de aprender a fazer contas. Notou-se 

que para ela este é um requisito importante para desenvolver melhor a atividade 

ocupacional. Nesse sentido, pode-se deduzir que para a entrevistada as habilidades 

adquiridas com o estudo ajudam na compreensão e execução do trabalho, além de 

resultar em uma satisfação pessoal e elevar a auto-estima.  

 

O nível de escolaridade aponta o grau de instrução formal dos sujeitos da pesquisa. A 

situação da escolaridade dos entrevistados revela que a maioria não possui instrução 

formal adquirida na escola, o que não inviabiliza a atuação dos entrevistados na 

atividade ocupacional. Conforme a CBO/MTE, para o exercício da atividade 

ocupacional, “o acesso ao trabalho é livre, sem exigência de escolaridade ou formação 

profissional” (2003, p. 118). 

 

No que refere-se à renda mensal obtida com a atividade ocupacional, observa-se que a 

maioria, tanto dos associados 70% quanto dos não associados 78%, obtém um valor de 

até R$ 300,00 por mês com a atividade ocupacional, conforme a seguinte tabela. 

 

Tabela 04 

Categoria ‘Porcentagem  de Catadores por faixa de renda mensal’ 

 

 

Faixa de renda mensal 

 

Catadores (%) 

 

 

 

De 0 a R$ 100,00 

De R$ 101,00 a R$ 200,00 

De R$ 201,00 a R$ 300,00 

De R$ 301,00 a R$ 400,00 

De R$ 401,00 a R$ 500,00 

Acima de R$ 501,00 

    

  Associados        Não associados      Total 

              

       40%                    22%                    32%  

       30%                    45%                    37% 

          -                       11%                      5% 

       20%                    11%                    16% 

          -                         -                           - 

       10%                    11%                    10% 

  

 

Total 

         

       100%                 100%                  100%          
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Os resultados permitiram observar que as faixas de renda são bastante diversificadas e 

que a maioria dos entrevistados obtém um renda média mensal de até R$ 300,00. É 

importante considerar que essa quantia representa menos que ½ salário mínimo, cujo 

valor integral, hoje, é de R$ 622,00. Tal situação mostra que os catadores entrevistados 

obtém uma renda de pouco valor. Portanto, esse fato realça a precariedade em que 

realizam suas atividade ocupacionais. 

“Tiro uma base de 50,00 a 60,00. Tem vez que pago água e luz e eu tenho que 

se virar pra dar jeito de comer”. (Entrevistada 02 – não associada) 

“Só da reciclagem calculo assim uns 80,00 a 100,00”. (Entrevistado 02 - 

associado) 

“Uns 70,00 ,100,00, 80,00. É mais ou menos isso”. (Entrevistada 04 - 

associada) 

“Eu tiro, 100, 180 é só isso que eu faço. Num faz mais do que isso não”.( 

Entrevistada 05 - associada) 

“Vivo só com o dinheiro da reciclagem... uns 200,00 por mês”. (Entrevistado 

09 - associado) 

“Num passa de 120 reais...”. (Entrevistado 08 – não associado) 

 

Nos relatos dos entrevistados observamos que a renda adquirida mensalmente por meio 

da atividade ocupacional não é fixa, o que, causa certa instabilidade aos trabalhadores. 

 

As condições em que a renda é obtida pode variar a partir da influência de diversos 

aspectos, como por exemplo alguma doação expressiva de materiais de valor mais alto 

que poderão vir a receber. Outro aspecto influenciador do valor da renda mensal, refere-

se ao tipo de material coletado. É possível, por exemplo, que em um dia de trabalho os 

catadores consigam coletar materiais de melhor valor, no entanto, pode ser que, no dia 

seguinte, não recolham o mesmo tipo de material, ou similar, para garantir o valor 

obtido no dia anterior. Sendo assim, observa-se que não existe uma garantia de 

estabilidade do valor da renda obtida a cada mês, pois diversas situações poderão 

influenciar a definição do valor da renda mensal.  

 

Uma situação que exemplifica a precariedade aos quais os catadores estão imersos é, 

por exemplo, no caso de algum catador sofrer um acidente de trabalho e ficar 

impossibilitado de trabalhar, consequentemente sua renda será reduzida ou até mesmo 
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extinta pois, os catadores não tem o direito legal de receber o benefício de auxílio 

doença ou qualquer outro benefício previdenciário. Tais situações caracterizam a 

informalidade e precariedade da atividade de trabalho dos catadores. 

 

No conjunto dos entrevistados foi possível observar que, tanto os catadores associados 

quanto os não associados distribuem-se em divesas classes de renda, conforme 

apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 05 

Categoria ‘Porcentagem  de catadores por faixa de renda  familiar mensal’ 

 

 

Faixa de renda mensal familiar 

 

Catadores (%) 

 

 

 

De 0 a R$ 100,00 

De R$ 101,00 a R$ 200,00 

De R$ 201,00 a R$ 300,00 

De R$ 301,00 a R$ 400,00 

De R$ 401,00 a R$ 500,00 

De R$ 501,00 a R$ 600,00 

De R$ 601,00 a R$ 700,00 

Acima de R$ 700,00 

  

   Associados         Não associados     Total 

              

         20%                       11%                16% 

         20%                          -                   10% 

           -                           34%                16% 

           -                              -                      - 

         20%                          -                   10% 

         20%                       11%                16% 

            -                          33%                16% 

          20%                      11%                16% 

  

 

Total 

         

          100%                   100%               100% 

 

 

Comparando os resultados da tabela 05, referente à renda mensal obtida com a atividade 

ocupacional de catador, com a tabela 06 referente à renda familiar, observa-se que 

houve um aumento nos valores. Considerando apenas a renda da atividade de catação, 

30% dos associados e 22% dos não associados indicaram ganhar mais que R$ 300,00. 

Já levando em conta a renda familiar, esse percentual aumenta para 60% e 55%, 

respectivamente. 

 

Esse aumento ocorre em razão de tanto os entrevistados quanto os membros da sua 

família possuírem outras fontes de renda, que somadas à renda obtida com a atividade 

de catador, aumenta o valor mensal para garantir a sobrevivência da família. Conforme 

observamos nos seguintes relatos. 
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 “Minha esposa faz tapete pra vender e vende cosméticos. […] juntando, dá 

mais ou menos o salário mínimo por mês. […] O meu não da 1 salário porque 

não é toda vez que tem serviço de servente de pedreiro. Se nós fosse pagar as 

contas com dinheiro de reciclagem… não da não. Não tem condições”. 

(Entrevistado 03 - associado) 

 “220,00 ganho com meio expediente, como “faz tudo” na Congregação das 

Irmãs Mercedárias. 100,00 na catação e 200,00 nos bicos, junto com minha 

companheira. Não é direto, por que tem vez que tem os bicos e tem hora que 

não tem né…. às vez eu faço o serviço de jardineiro que é uns 20,00 ou 

25,00”. (Entrevistado 02 - associado) 

 “540,00 da aposentadoria do meu marido, 175,00 do bolsa família, 100,00 da 

catação e o dinheiro do meu menino que ele ganha é 25,00 ou é 30,00 de 

ajudante de pedreiro […] mas ele só compra roupa pra ele (Entrevistada 04 - 

associada) 

“Dá uns 700,00. Esse menino que tá aqui que é o pai desse, trabalha de moto 

taxi né, mais num dá muito lá essas coisas não... O marido meu trabalha de 

vigia quando ele acha o serviço. Quando ele num acha, ele mexe com essa 

carroça aí e vai levar uma lenha lá no centro e tem o bolsa família”. 

(Entrevistada 07 – não associada) 

 Nesses relatos observamos que juntamente com outros membros da família, os 

entrevistados possuem outros meios para aumentar os valores da renda obtida com a 

atividade ocupacional de catador.  As fontes complementares da renda das famílias dos 

entrevistados são importantes para garantir a sobrevivência. 

 

Outra característica é o tempo de trabalho na atividade de catador. O levantamento deste 

dado possíbilita conhecer a experiência que o sujeito adquiriu no decorrer dos anos, 

trabalhando na atividade ocupacional. A tabela 06, mostra que o maior tempo de 

trabalho dos entrevistados tanto associados quanto não associados está entre 0 a 10 e 11 

a 20 anos, conforme apresentado a seguir. 

 

Tabela 06 

Categoria ‘Tempo de trabalho na atividade de catador’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

 

0 a 10 anos 

11 a 20 anos 

21 a 30 anos 

Acima de 30 

 

  Associados        Não associados        Total 

 

       50%                      33%                    43% 

       40%                      33%                    37% 

          -                         23%                    10% 

       10%                      11%                    10% 

  

 

Total 

 

      100%                    100%                   100% 
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O tempo de trabalho na atividade ocupacional permite aos sujeitos da pesquisa adquirir 

certa experiência, na medida em que vivenciam situações diversas. Como no caso da 

entrevistada 04 – não associada que relata a experiência de ao longo dos anos de 

trabalho, ter diversificado os tipos de materiais coletados a partir da demanda em cada 

época. 

“Vixe! Tem mais de 30 anos que eu trabaio nisso minha fia.  Quando 

começei  eu tava com 30 e poucos anos. […] aí, foi que começou esse 

negócio das latinhas e eu começei na rua trabaiano. […] aí, eu e uma 

cumadi minha, que tem na Vila Oliveira, aí nós falô: “Vamo saí catano”. 

[…] a gente num panhava outra coisa, era só latinha. Depois que passô pro 

papelão, depois passô pra garrafa PET e aí foi passano… ferro… aí a gente 

passô a panhar de tudo” (Entrevistada 04 - não associada). 

 

A seguir, iniciaremos a análise qualitativa das informações fornecidas pelos sujeitos da 

pesquisa. Para tal, será considerado o histórico e cotidiano de trabalho, a relação que os 

entrevistados estabelecem com sua atividade de trabalho e as perspectivas que possuem 

em relação à atividade ocupacional de catador de materiais recicláveis. 

 

 

3.2 Histórico de trabalho  

 

O histórico do trabalho permite conhecer alguns aspectos inerentes à trajetória da vida 

produtiva dos entrevistados. Para análise do histórico do trabalho dos entrevistados 

foram elaboradas as seguintes questões: 

 

 i) Em que você trabalhava antes de exercer a atividade de catador de materiais 

recicláveis? O objetivo dessa questão foi verificar o tipo de trabalho (formal/informal) 

que os entrevistados desenvolviam antes de ingressarem na atividade ocupacional de 

catador de materiais recicláveis;  ii) Por que você foi trabalhar nesta atividade? Esta 

questão quis conhecer os motivos que levaram os entrevistados a ingressarem na 

atividade ocupacional de catador de materiais recicláveis;  
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3.2.1 Trabalho exercido antes de realizar a atividade de catador de materiais 

recicláveis 

 

Indagou-se aos entrevistados em que trabalhavam antes de exercer a atividade de 

catador e a partir das respostas obtidas, verificou-se que uma maioria de 53% 

desenvolviam outras atividades informais antes mesmo de ingressarem na referida 

atividade ocupacional. Os entrevistados apontaram uma variedade de ocupações como 

doméstica, servente de pedreiro, lavadeira e outros “bicos”, “ganhando” muito menos 

que um salário mínimo ao mês. Enquanto que 47% afirmou que trabalhavam em firmas 

ou fábricas, de carteira assinada e recebendo o salário mínimo.  

 

Ferreira (2007) afirma que no setor informal foi estabelecida uma alternativa para 

geração de renda nos mais variados espaços e tem possibilitado a sobrevivência de 

muitas pessoas. 

 

É interessante notar que mesmo antes de ingressarem na atividade ocupacional de 

catador, a maioria dos entrevistados já exerciam outras ocupações no campo da 

informalidade, sem registro em carteira. Entretanto, outros, mesmo que em menor parte 

trabalhavam de carteira assinada em um emprego formal. Portanto, antes de atuarem na 

referida ocupação, os entrevistados já exerciam atividades no campo informal ou 

formal. 

 

3.2.2 Motivos para ingressar na atividade ocupacional de catador 

 

Na sequência, perguntou-se aos entrevistados  por que foram trabalhar na atividade de 

catador. As respostas revelaram, de forma unânime, uma relação direta entre o ingresso 

na atividade de catador com diversas dificuldades sócio-econômicas vivenciadas. 

Apontaram a necessidade de sobrevivência e a situação de desemprego como os 

principais motivos que os levaram a iniciar a execução da atividade ocupacional. 

“Passando precisão”, foi a situação destacada pela entrevistada 07 catadora não 

associada. 
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A exemplo da fala da entrevistada 07, citada anteriormente, outros relatos também 

revelam os motivos que levaram os respondentes a iniciarem a atividade de catador. 

Conforme nos mostra as seguintes falas: 

 

 
“[…] olha pra vc vê, meu menino era pequininim né, então nós tava 

passando muita dificuldade dentro de casa e eu peguei e pedi Deus pra 

preparar um serviço pra mim né. É que eu tava passando necessidade, meu 

menino chorava querendo leite e num tinha dinheiro pra comprar. Depois, 

quando foi um dia eu levantei de manhã cedo e arrumei um carrinho 

daqueles carrinho de pedreiro, e chamei Mateus, e falei assim ó: “Mateus 

(filho da entrevistada) vão mais eu ali caçar uns papel pra nós vender”, 

papelão né. Peguei e fui minha fia, caçar os papelão, e nesse dia Deus me 

ajudou muito que eu achei muita reciclagem e vendi. Eu lembro, que na 

época eu fiz 5 cruzeiro. 5 cruzeiro deu pra mim comprar leite açúcar, café, 

pão pro meus menino. Então, através disso ai, eu comecei catano.” 

(Entrevistada 04 -  associada) 

 

“[…] Já trabaiêi aqui na cidade na “barreção de rua”, ganhava o sálário. 

E eu tive que pedi pra sair, por que eu tinha um marido que bebia, 

embebedava. Saía daqui de casa e ia me xingá lá no centro de apoio do 

Maracanã. Ele ia lá e me xingava: “cê num tá trabaiano não, cê tá é 

semvergonhano! Os minino tá lá tudo na rua, jogado e com fome!” Eu fazia 

a feira, e colocava tudo dentro de casa. Então, eu fui me abusando daquilo e 

pedi pra sair da “barreção de rua.” […] Sofri demais… padeci demais… 

tinha época que ele embebedava, num tinha nada pra comer, eu tinha que 

panhar os minino pequeno e ir pra rua, e ir pro mercado pedi, com eles na 

cacunda... pra dar pra cumê. […] Eu começei catano no saco né.” 

(Entrevistada 02 - não associada) 

 

 

As situações de dificuldades sócio-econômicas relatadas anteriormente, além de mostrar 

a realidade das condições de vida dos sujeitos da pesquisa, apontam os motivos que os 

levaram ao ingresso na ocupação. 

 

 

Muitas vezes o catador já teve outras ocupações, trabalhou com carteira 

assinada e estaria, agora, na catação ou por desalento, após longo tempo 

desempregado, ou pela maior flexibilidade e autonomia que permite o 

trabalho nas ruas. (JAKOBSEN, MARTINS E DOMBROWSKI apud 

CRIVELLARI, DIAS, PENA. 2008, p. 3001) 

 

 

 

Segundo Ferreira (2007), o setor informal pode ser entendido como alternativo para 

“garantir a sobrevivência”, daqueles que perderam seu trabalho no mercado formal. 

Mas, também pode significar um campo de trabalho vantajoso, na medida em que 
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possibilita uma flexibilização de sua jornada de trabalho, além de ser possível obter 

maior ganho. 

 

Sendo assim, conforme a autora, os motivos para ingressar na informalidade tanto 

podem estar relacionados à necessiadade de “garantir a sobrevivência”, como também 

podem ser uma escolha do trabalhador. 

 

Considerando que a maioria das respostas obtidas na questão anterior, procurou 

conhecer o tipo de trabalho formal/informal que o entrevistado exercia antes de iniciar a 

atividade de catador e ainda levando em conta que uma maioria de 53% disse que 

desenvolviam outras atividades informais antes da ocupação atual, pode-se inferir que a 

maior parte das respostas demonstrou que os informantes não trabalhavam no mercado 

formal e, portanto, não ficaram desempregados e nem fizeram escolhas em função das 

vantagens oferecidas pela flexibilização da jornada de trabalho, trazida pela 

informalidade. 

 

Nesse sentido, pode-se deduzir que as respostas da maioria dos informantes, em parte, 

não se enquadram nas situações apontadas por Ferreira, quanto à entrada no setor 

informal. Pois, sobreviver a partir da informalidade já era uma situação das condições 

de vida da maioria dos sujeitos da pesquisa. 

  

3.3 Cotidiano de trabalho  

 

O cotidiano de trabalho permite entender a rotina e organização diária da realização da 

atividade ocupacional, bem como conhecer outras vivências como possíveis problemas 

que podem acontecer em meio às relações interpessoais estabelecidas no dia-a-dia de 

trabalho. 

 

Para análise do cotidiano de trabalho dos entrevistados foram elaboradas as seguintes 

questões: 

 

i) Onde você coleta materiais recicláveis? ii) Quantas horas você trabalha por dia? iii) 

Quantos dias da semana você coleta?  Estas três primeiras questões objetivaram 

conhecer a rotina de trabalho dos catadores. iv) Como as pessoas te tratam quando você 
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está trabalhando? O objetivo desta questão é conhecer a forma como as pessoas tratam 

os entrevistados quando estão executando a atividade ocupacional de catador de 

materiais recicláveis. v) Você já teve algum problema quando estava coletando os 

materiais? Qual (is)? Esta pergunta teve por objetivo verificar se os entrevistados 

vivenciaram situações consideradas problemas durante a coleta dos materiais, bem 

como identificar a natureza dos possíveis problemas; vi) Você já teve algum problema 

quando foi vender os materiais? Qual (is)? O intuito desta questão foi verificar se os 

entrevistados vivenciam situações consideradas problemas durante a venda dos 

materiais e também conhecer a natureza destes possíveis problemas. 

 

3.3.1 Rotina de trabalho dos catadores 

 

As situações e/ou condições de trabalho a que os catadores estão submetidos são 

diversas e podem apresentar-se de formas diferenciadas. Nesse sentido, as 

especificidades de cada contexto, poderão influenciar a rotina de trabalho desses 

trabalhadores. 

 

Geralmente, os catadores organizam o dia-a-dia de suas atividades ocupacionais, 

determinando seu próprio rítmo e horário para trabalhar, ou seja, os próprios catadores, 

à partir das condições disponíveis, definem sua rotina de trabalho. Isso significa que é 

possível que os catadores possuam alguma liberdade para escolher  o local, dia e hora 

que vão desenvolver suas atividades. Entretanto o trabalho realizado é bastante 

exaustivo, pois trabalham dia e noite, sob chuva e sol. O transporte dos materiais, por 

exemplo, é realizado utilizando a tração humana ou animal para puxar seus carrinhos, 

carroças, ou carregar nos próprios braços, sacos ou sacolas, os materiais que recolhem. 

Há relatos de que um carrinho de material, quando completo, pode chegar até 800kg. 

(DIAS, 2002, p. 115).  

 

3.3.1.1 Local da coleta dos materiais 

 

Os entrevistados foram indagados sobre o local em que coletam os materiais e tanto os 

catadores associados quanto os catadores não associados responderam que coletam os 

materiais nas ruas, seja nas portas das residências,  pontos comerciais, praças ou outros. 
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Notou-se que geralmente, organizam e definem o local que recolhem os materiais 

considerando a proximidade do lugar onde moram. Nesse sentido, as respostas obtidas, 

englobaram um vasto número de bairros localizados em regiões diversificadas da 

cidade, num total de 42, sendo que a maioria corresponde a bairros de classe média. 

Dessa forma, para os dois grupos de catadores entrevistados, a proximidade  do local de 

coleta dos materiais às suas residências é um critério para organizar parte da sua rotina 

de trabalho. Ressalta-se que os entrevistados não moram nos referidos bairros. 

 

Foi observado que outros fatores também determinam  a escolha do local para realizar a 

tarefa de coletar materiais, como o tipo de material descartado, as relações de 

cordialidade estabelecidas com os moradores, bem como o volume de material possível 

de ser recolhido. Conforme os relatos que se seguem.  

“Eu cato perto daqui de casa, no Sumaré e Antônio Pimenta. Mas, o  lugar 

melhor que eu gosto de trabalhar é no bairro Santa Rita, por que lá eu 

tenho mais conhecimento e o pessoal guarda material pra mim. Então, lá eu 

pego mais”.(Entrevistado 03 – associado) 

“Durante a semana um lugar ideal para catar é no Bairro Morada do Sol, 

por que acha muita garrafa pet.  […] Também tem aquelas pessoas que 

junta pra mim nas residências e que eu vou buscar de 15 em 15 dias”. 

(Entrevistado 02 – associado) 

“Cato no bairro Todos os Santos, aqui no Panorama, no São Luiz. É nesses 

três bairros que eu cato. Tudo na região perto daqui de casa. Lá acha muito 

material bom. Por que na rua… ô meu Deus num ta achano mais”.  

(Entrevistado 04 – não associada) 

“Eu pego no Jardim Alvorada, Cintra, Montes Alegre e entrego no ferro 

velho lá no bairro Santo Antônio, perto daqui de casa”. (Entrevistado 01 – 

não associado) 

A partir dos relatos pode-se deduzir que a proximidade ao local onde moram,  as 

relações estabelecidas com os donos das residências e o tipo de material reciclável 

descartado são aspectos que, definem o local onde os entrevistados realizam a tarefa de 

recolher os materiais. 

 

3.3.1.2 Horas de trabalho ao dia 

 

A quantidade de horas trabalhadas ao dia consiste em outro aspecto para se entender a 

forma como os entrevistados organizam sua rotina de trabalho.  
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Foi perguntado aos respondentes sobre quantas horas eles trabalham por dia e das 

respostas apontadas, obteve-se os seguinte resultado, conforme apresentado na tabela a 

seguir. 

 

 

Tabela 07 

Categoria ‘Horas trabalhadas por dia’ 

  

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

Até quatro horas 

De quatro à oito horas 

Mais de oito horas 

     Associados       Não associados       Total 

         

    20%                       11%                 16% 

    50%                       78%                 63% 

    30%                        11%                21% 

  

 

Total 

         

       100%                    100%                 100% 

 

 

Podemos observar na tabela 06 que, de forma geral, a maioria dos entrevistados tanto 

associados quanto não associados, trabalham de quatro a oito horas diárias, embora, 

existam em menor proporção, entrevistados que trabalham menos de 4 horas ou mais de 

10 horas ao dia.  

 

Os resultados permite-nos deduzir que os entrevistados possuem certa liberdade para 

definir a quantidade de horas que irão trabalhar ao dia, bem como determinar seu 

próprio ritmo e horário de trabalho. No entanto é importante considerar que esta 

liberdade pode estar condicionada a aspectos como o horário do caminhão da prefeitura 

ou de empresas terceirizadas pelo município passar nas ruas para recolher o lixo. 

Geralmente, os catadores procuram se antecipar ao caminhão, conforme relatos que se 

segue. 

 

 

“Então a gente tem que  levantar muito de madrugada pra trabalhar 

debaixo de sol e debaixo de chuva e adiantar. […] Trabalho mais ou menos 

até 10hs da manhã. […] É um serviço muito rápido e muito sofrido, por que 

se não for assim, não consegue nada não. Por que o caminhão vem e 

carrega tudo. Não espera ninguém pegar nada. […] Assim que o caminhão 

me encontra eu já tô cheio, e já tô indo descarregar” (Entrevistado 01 -  

não associado). 
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“Eles já acostumô colocar o lixo na porta 1 hora antes do caminhão. Então, 

a gente já adianta pra ir mais cedo. Por que tem uns condomínio que a 

gente vai e fica lá esperano eles pô… pra fazer a coleta lá.” (Entrevistada 

04 – não associada) 

 

3.3.1.3 Dias de coleta por semana 
 

 

A definição dos dias para desenvolver as atividade de coleta dos materiais, também 

refere-se à maneira como os entrevistados organizam sua rotina de trabalho.   

 

Perguntamos a estes quantos dias da semana eles coletam os materiais  e obtivemos o 

seguintes resultados apresentados na seguinte tabela. 

 

 

Tabela 08 

Categoria ‘Dias de coleta por semana’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

Três dias 

Quatro dias 

Seis dias 

Sete dias 

   Associados    -   Não associados   -    Total 

         

       40%                      44%                    42%    

       20%                      22%                    21% 

       10%                      22%                    16% 

       30%                      12%                    42% 

  

 

Total 

         

       100%                    100%                 100% 

 

 

De maneira geral, a tabela 08 informa que tanto para os catadores associados quanto 

para os catadores não associados a subcategoria que possui o maior percentual é a de 

três dias. 

 

Assim como na definição da quantidade de horas trabalhadas ao dia, a organização dos 

dias de coleta dos materiais por semana, também acompanha a rotina de trabalho do 

caminhão de lixo. Conforme relato seguintes: 
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“Os dias que eu não tô fazendo outras coisas, eu trabalho na terça, quinta e 

sábado. São os melhores dias de encontrar material, é o dia do caminhão 

passar. (Entrevistado 03 – associado) 

“Terça, quinta e sexta- feira, no dia que o caminhão de lixo passa. Acordo às 

6h, faço café pros minino, pego o carrim e vou. Quando eu encho o carrim eu 

já volto pra casa”. (Entrevistada 03 – não associada) 

“Trabaio na terça, quinta e sábado, que é o dia da coleta do caminhão de 

lixo” (Entrevistado 08 – não associado) 

 

Diante dos relatos anteriores deduz-se que a liberdade e autonomia dos entrevistados em 

organizar seus dias de trabalho na coleta dos materiais sofre interferência da rotina de 

trabalho do caminhão de lixo, podendo, até mesmo, estar condicionada à ela. 

 

 

3.3.2 Tratamento recebido pelas pessoas 

 

Perguntamos aos entrevistados como as pessoas os tratam quando estão desenvolvendo 

suas atividades de trabalho e respostas emitidas mostraram uma significativa 

preponderância nos resultados de que recebem um bom tratamento das pessoas.  82% 

dos informantes afirmaram que as pessoas os “Tratam bem” e apenas 18% apontaram 

que “Uns tratam bem e outros mal”. Não houve respostas indicativas de que os 

respondentes recebem, apenas, “mal” tratamento ou que são tratados com indiferença.  

 

Durante a realização das entrevistas notou-se um contentamento geral dos entrevistados 

acerca de como são tratados pelas pessoas no momento em que estão executanto as 

atividades ocupacionais. Foi observado, também, a presença de elementos como 

confiança, respeito, solidariedade e afetividade nas falas dos entrevistados, conforme os 

relatos que se seguem. 

 

 

“Nossa o povo me trata muito bem. O povo me chama de vó, de tia na rua, é 

minha linda, é minha querida. Só da pessoa ter confiança na gente né… é o 

que importa”. (Entrevistada 07 –  associada) 

 

“Trata bem, trata com respeito. Às vezes eles me chamam pelo meu 

apelido
84

 porque já me conhece. Eles falam assim: “Cê quer um material?” 

(Entrevistado 03 –  associado) 

                                                 
84

 Seguindo a norma ética, não citaremos o nome do entrevistado.  
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“Me trata bem. Fala assim: “Ó tem vidro aqui, tem latinha. Cê quer?” 

Quando eu tô andano na rua , eles me dá uma roupa pra mim, uma roupa 

pro meus filho né. Já serve né, e eu gosto” (Entrevistada 06  não associada) 

 

 

No entanto, é importante destacar que também foram evidenciadas situações em que 

alguns entrevistados ao mesmo tempo em que demonstraram contentamento com o 

tratamento recebido, também apresentaram um sentimento de tristeza ao falarem de 

como são tratados por outros. Como é o caso do relato a seguir: 

 

 

“Trata bem. Quem mora lá me trata bem, é um povo muito bom.  Realmente 

onde que eu passo, ninguém me desafia. Sempre eles me oferece cafezinho e 

é muito legal. Esse povo do Morada do Parque é um povo maravilhoso. Lá 

eles não me olham esquisito. Mas tem outros… muitas das horas, olha pra 

gente assim, com nojo. Eu me sinto assim, que as pessoas deve pensar que a 

gente é porco que tá no lixo, igual eu abro sacola pra tirar pet lá de dentro. 

Então, muita gente passa e realmente num fala nada. Mas fica assim… 

oiando né. Eu fico chateada… muito chateada….  Por que uma pessoa que 

nasceu na roça igual eu, criada trabalhaiano na roça, num tinha costume de 

trabaiá nisso né. Apesar que nunca estudei, mas eu trabaio em qualquer 

serviço, eu num tenho vergonha”. (Entrevistada 02 – não associada) 

 

 

 

Sendo assim, pode-se inferir que a maioria dos entrevistados recebem um tratamento 

que os deixam contentes em relação à condição de trabalhar na atividade de catador de 

material reciclável. 

 

 

3.3.3 Natureza dos problemas vivenciados ao coletar materiais recicláveis 

 

 

Em seguida indagamos aos respondentes, se eles vivenciaram algum problema quando 

estavam coletando os materiais recicláveis. Nas respostas obtidas, uma expressiva 

maioria de 84% afirmou que já tiveram problemas quando estavam coletando os 

materiais, enquanto que 16% disseram que não tiveram problemas. 

 

A partir do momento em que se percebeu que uma maioria significativa dos 

respondentes já haviam vivenciado tais situações, procurou-se identificar a natureza 
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destas, perguntando a eles sobre qual (is) problema. A categoria de análise definida para 

essa questão foi: “Natureza do problema vivenciado ao coletar materiais recicláveis”. 

 

A partir das respostas dos entrevistados surgiram as seguintes subcategorias: “Dimensão 

interpessoal”, “Dimensão estrutural/condições de trabalho”, “Dimensão 

pessoal/condição orgânica ou física” e “Ausência de problemas”. Tabela a seguir. 

 

Tabela 09 

Categoria ‘Natureza dos problemas vivenciados ao coletar materiais recicláveis’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

Dimensão interpessoal  

Ausência de problemas 

Dimesão estrutural/condições de trabalho 

Dimensão pessoal/ condição orgânica/física 

 

68% 

16% 

11% 

  5% 

  

 

Total 

 

100% 

 

 

Os resultados obtidos permitiram observar que 68% de problemas estão relacionados à 

“Dimensão interpessoal”, seguidos por 16% que disseram existir uma “Ausência de 

problemas”, 11% envolvendo situações da ”Dimensão estrutural/condições de trabalho” 

e finalmente, 5% a “Dimensão pessoal/ condição orgânica/física.  

 

O conjunto de respostas dos informantes agrupado na subcategoria “Dimensão 

interpessoal” indicou, majoritariamente, uma preponderância de situações problemáticas 

relacionadas à conflitos de relacionamento interpessoal como a não aceitação social, 

discriminação e até mesmo agressão aos entrevistados. Conforme podemos observar nos 

seguintes relatos: 

 

 

“Muitas das vezes as pessoas chinga a gente. Tem hora que eles vê a gente 

passando, eles vai por o lixo lá, quando eles vê a gente eles corre pra dentro, 

pra gente num pegar […]. Então é muita dificuldade, as pessoa xinga né, igual 

mesmo a gente pede água pra beber ele xinga, fala né, que num é só eles que 

tem casa. Eu já passei muita discriminação assim na rua. Teve uma vez que foi 

um policial, ele me xingou tudo e eu fiquei sentida demais. Foi porque eu tinha 

pegado o litro do lixo dele né, aí ele me chingou, muito. Eu fiquei muito 

sentida na época. Ai eu sai e falei com ele que tava pegando o material, falei 

com ele: “ô moço eu to trabalhando, eu peguei os litro ai mais só que o lixo 

seu ficou do mesmo jeitim”. Sabe, eu falei com ele: “ficou do mesmo jeitim. 
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Eu preciso, eu tô catano porque eu preciso pra cuidar de minha família. Mais 

num precisava do senhor fazer isso comigo não”. Aí, ele pegou e ficou falando 

umas coisa feia lá, chingando lá, nervoso lá, Eu peguei e sai chorano, e lá na 

frente outro moço perguntou o que que eu tinha e eu falei que era o moço que 

tinha me xingando, porque eu tinha pegado uns litro no lixo dele. Aí ele falou 

assim: “não moça, num importa não. Ele acha que porque é um policia, que 

ele pode fazer isso com os outro. Um dia ele pode precisar também”. Hoje eu 

passo lá e num mexo mais no lixo dele”. (Entrevistada 04 - associada)  

 

“Uma pessoa discriminou eu, mas eu não esquentei com isso não. Hoje em 

dia, a pessoa me pediu até perdão. Disse que tava tomando uns gole. Aí eu 

relevei. Ele tava bêbado e me chamou de nêgo fedorento e falou que era 

serviço nojento”. (Entrevistado 03 - não associado) 

 

 

Nesses relatos, observa-se que os problemas relacionados à “dimensão interpessoal”, 

traduzidos em atitudes de não aceitação social e discriminação dos entrevistados estão 

associados à matéria prima utilizada para executar a atividade ocupacional, ou seja, o 

lixo. 

 

Ao longo da história, muitos termos pejorativos foram utilizados para identificar esses 

trabalhadores, devido a associação feita dos catadores com o lixo, ou até mesmo, em 

função das condições de vida precárias em que vivem.  Muitos eram chamados de 

“vadios”, “vagabundos”, “bêbados” ou “perigosos”, sendo comum receberem maltratos, 

serem ignorados, desprezados e até mesmo agredidos.  Bastava, “ser pobre, não-branco, 

desempregado ou insubmisso para estar sob suspeita e cair nas malhas da polícia” 

(PATTO, 1999, p.175).  

 

Nesse sentido, pode-se entender que a associação que se faz dos entrevistados com o 

lixo, tanto quanto as condições precárias de vida em que vivem, podem favorecer 

problemas relacionados à “dimensão interpessoal”. 

Segundo Dias,  

 

nos últimos anos, está havendo uma mudança onde termos considerados 

pejorativos, aos poucos, estão sendo substituídos por termos indicativos de que 

a atividade é uma profissão respeitável.  […] no Brasil, mudou-se de catadores 

de lixo para catadores de materiais recicláveis (reconhecidos na CBO1). 

(DIAS, 2010, pág. 07)  

 

 

Comparando este resultado com a maioria das respostas obtidas na pergunta anterior 

que buscou conhecer como as pessoas tratam os entrevistados, nota-se certa 

contraditoriedade, visto que, na questão anterior, o resultado foi de que 82% dos 
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entrevistados recebem um bom tratamento das pessoas. No entanto, leva-se em conta, o 

fato de que as respostas da pergunta: Você já teve algum problema quando estava 

coletando os materiais, refere-se à situações isoladas, não sendo, portanto, casos de 

ocorrência frequente. 

 

 

3.3.4 Problemas ao vender os materiais 

 

Perguntamos aos entrevistados se eles já tiveram algum problema quando foram vender 

os materiais. Quase em sua totalidade os respondentes afirmaram que nunca aconteceu 

situações problema na hora de vender os materiais.  

 

Segundo o entrevistado que disse ter vivenciado uma situação problema, a pedido de 

terceiros, tentou vender “bolinhas” de cobre em um ferro velho, porém, quando estava 

vendendo soube que o cobre era roubado. Conforme relata o entrevistado 08 - não 

associado,  esta situação não teve grandes repercussões ou consequências. Como 

podemos observar na seguinte fala: 

 

“Olha aconteceu um problema comigo já deve ter uns 10 anos, foi com cobre. 

Hoje, a gente pra comprar tem que ter muita consciência. Comprei um ferro 

na mão de um moço, que deu uns 41kg e quando eu ia vender,  ele falou 

assim: “eu tenho um cobre, vc num quer levar ele lá pra nós não, pra vc 

vender lá?” Eu falei: “uai eu vou lá pro ferro velho, eu levo e vendo lá”. 

Quando eu cheguei lá, lá em Dalmir, sabe onde que é né. Lá, mora um 

sargento ao lado e eu num conhecia o sargento. Ai eu encostei o carrinho, ai 

eu pesei o ferro coloquei lá em cima. Dalmir olhou o cobre e falou assim: “ó 

seu Galdino, esse aqui nós num compra não”. Eu falei: “ moço porque?” E 

ele falou não. Isso foi numa época que eles tava roubando muito cobre. Aí eu 

falei: “Nossa senhora e agora?”  Aí ele falou: “Olha, eu só pago o ferro. 

Agora, o cobre o senhor pode levar onde o senhor pegou e entregar pra lá”. 

Aí o sargento foi e falou com o filho de Dalmir:  “fala com ele, com o Véio ai, 

que pega esse carrinho e racha o fora”. Ele ainda me quebrou o galho. Era 

cobre que eles tiraram de fio, só as bolinha assim ó.” (Entrevistado 08 -  não 

associado) 

 

 

O relato do entrevistado permite-nos notar que é possível que, em diversas 

circunstâncias, os catadores sejam enganados ou explorados, tanto no momento de 

vender o materiais quanto em situações diversas. Muitos podem ser alvos da 

expropriação ou má fé daqueles que, certamente, se aproveitam da condição de 
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humildade, carência e de desvantagem social desses trabalhadores, para levar vantagens 

sobre eles. 

 

Umas das desvantagens sociais aos quais uma maioria dos catadores estão submetidos 

refere-se à ausência de escolaridade. O que mostra um não cumprimento dos direitos do 

cidadão brasileiro, previsto no art. 205 da constituição federal, que garante ser “a 

educação, direito de todos”. 

 

Certamente a condição de muitos catadores não saber, por exemplo, ler, escrever e fazer 

contas poderá facilitar que, no momento da venda dos materiais, esses trabalhadores 

sejam enganados, por sucateiros e atravessadores. Pode-se deduzir, inclusive, ser 

possível que muitos catadores não se deêm conta de que estão sendo “passados pra 

trás”, bem como explorados ou expropriados. 

 

Segundo Sen (2000) a condição de muitos desses trabalhadores, considerados pobres, 

estão pautadas em  privações não apenas econômicas, mas também limitações diversas 

como a privação de capacidades e a carência de bens não materiais.  

 

 

3.4 Relação com a atividade ocupacional 

De maneira geral, a relação que se estabelece com as atividades de trabalho fornece um 

entendimento acerca das dimensões que o trabalho ocupa na vida das pessoas. Entender 

a relação que os entrevistados estabelecem com sua ocupação possibilita conhecer 

alguns elementos ou sentimentos envolvidos nessa relação.  

A análise da relação estabelecida com a atividade ocupacional foi realizada com base 

nas seguites questões:  

i) Você gosta da atividade de catador de materiais recicláveis? Por quê? Esta questão 

objetivou verificar se os entrevistados aprovam ou não a atividade ocupacional, bem 

como conhecer os motivos que os levam a gostar. ii) Como você se sente trabalhando 

nesta atividade? O intuito dessa questão foi verificar o nível de satisfação dos 

entrevistados em relação a execução da atividade ocupacional que desenvolvem; iii) 

Para você existe alguma dificuldade em trabalhar nesta atividade? Qual (is)? A questão 
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pretendeu averiguar se existem ou não dificuldades em trabalhar na atividade de catador 

de materiais recicláveis, e também identificar as possíveis dificuldades existentes; iv) 

Você deixaria de trabalhar nesta atividade para trabalhar em outra? Por quê? O objetivo 

dessa pergunta foi identificar se os entrevistados deixariam ou não de trabalhar como 

catador para fazer outra atividade, bem como conhecer os motivos que os levariam a 

deixar de trabalhar na atividade. 

 

3.4.1 Motivos para gostar da atividade de catador de materiais recicláveis 

 

Procuramos saber se os entrevistados gostam da atividade de catador de materiais 

recicláveis e no conjunto das respostas, foi expressiva a aprovação em relação a 

atividade ocupacional. Uma maioria de 89% afirmou que gosta da atividade e 11%  

disse que não gosta.   

 

Em seguinda perguntamos aos respondentes porque gostam da atividade ocupacional. A 

categoria de análise definida para essa questão foi: “Motivos para gostar da atividade de 

catador de materiais recicláveis”.  

 

Das respostas dos entrevistados emergiram as seguintes subcategorias: “Condições 

estruturais de trabalho”, “Rede de relacionamentos”, “Benefício ambiental”, “Bem estar 

físico, mental e emocional”, “Valor e honra do trabalho” e “Não souberam dizer”. 

conforme mostra a tabela seguinte. 

 

Tabela 10 

Categoria ‘Motivos para gostar da atividade de catador de materiais recicláveis.’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

Bem estar físico, mental e emocional 

Condições estruturais de trabalho 

Rede de relacionamentos 

Valor e honra do trabalho 

Não souberam dizer 

 

38% 

21% 

14% 

10% 

10% 

Benefício ambiental 

 

  7% 

 

 

Total 

                                                                

 100% 
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As respostas obtidas agregaram motivos diversificados. A maioria dos resultados, 38%, 

apontaram “bem estar físico, mental e emocional”, na sequência  21% se referiram às 

“condições estruturais de trabalho”, seguidos por motivos relacionados à “rede de 

relacionamentos” 14%. 

 

Para a maioria dos informantes, respostas relacionadas a “bem estar físico, mental e 

emocional” remete ao entendimento de que a atividade ocupacional favorece a 

qualidade de vida e traz certa satisfação. 

 

Conforme relatos que se seguem: 

 

“[…] eu gosto porque andando na rua, melhora meu juízo”. (Entrevistada 

06 -  não associada) 

 

“Disfarça muitos problema da cabeça da gente. Você conversa com um, 

conversa com outro e então, sai aqueles problema da cabeça da gente”. 

(Entrevistada 07 -  associada) 

 

“[…] a gente tá andano na rua, distrai muito”.  (Entrevistada 04 - não 

associada) 
 

“É um trabalho muito divertido” (Entrevistado 02 - associado) 

 
“[…] a gente descança a cabeça”. (Entrevistada 07 -  não associada) 

 

 

O segundo maior percentual de respostas obtidas contemplou a subcategoria “condições 

estruturais de trabalho”. Observou-se nas falas dos entrevistados uma satisfação em 

relação à situações confortáveis e vantajosas inerentes à atividade ocupacional como: 

flexibilidade na jornada de trabalho, liberdade e autonomia para realizar as atividades 

laborais e ainda a rapidez do retorno financeiro: 

 

“Serviço bom da gente fazer. Num tem patrão. A gente chega na hora que a 

gente quer né, vai a hora que a gente quer, o dia que quer […]. Então, por 

isso que eu gosto do meu trabalho. Sempre ganha pouco né, mais pouco 

com Deus é muito. Mais num tem ninguém pra me aborrecer. Pelo tanto que 

eu já trabaiei, isso aí é uma maravilha pra mim. Eu num desisto dele de 

jeito nenhum. Enquanto tiver, eu tô nele […]. Eu já sofri muito e quando 

acha um serviço igual o meu, aí é bom demais. Num tem negócio de patrão 

ficar brigando com ocê né, mandando fazer isso, mandando fazer aquilo. Às 

vezes você nem tá querendo fazer, num tá disposta a fazer e tem que fazer 

na marra. Eu num quero ninguém que me manda”. (Entrevistada 01 -  

associada) 
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“E um serviço que a gente ganha um dinheirim rápido. Não precisa 

trabalhar o dia todo. Carregou a carroça, levou e recebeu na hora”. 

(Entrevistado 01 -  não associado) 

 

 

Um dos aspectos mais vantajosos encontrados nas atividades do setor informal como as 

atividades ocupacionais dos catadores é, segundo Ferreira (2007), a possibilidade de 

flexibilização da jornada de trabalho. Além dos trabalhadores terem liberdade e 

autonomia para definir sua rotina de trabalho diária, também é possível que se obtenha 

maior ganho.  

 

Um ponto que nos chamou a atenção foi o aspecto rapidez no retorno financeiro que a 

atividade proporciona, apontada pelos entrevistados. Observa-se que a questão 

financeira é, sem dúvida, um dos principais aspectos que motivam esses trabalhadores a 

executarem a referida atividade. Tanto que na questão onde perguntou-se “por que você 

foi trabalhar na atividade de catador”, eles afimaram, majoriariamente, que o principal 

motivo para ingressarem nesta atividade foi a  necessidade de sobrevivência e a situação 

de desemprego em que viviam. 

 

Nesse sentido intrigou-nos o fato de a maioria dos entrevistados não ressaltarem a 

questão econômica como um dos principais motivos pelos quais gostam da ocupação. 

Por que os catadores não colocam a questão financeira com maior ênfase, se esta pode 

ser considerada uma, senão a principal motivação para estarem nesta atividade? 

 

Ainda para a subcategoria “condições estruturais de trabalho” notou-se uma 

contraposição nas opiniões dos entrevistados, referente às situações confortáveis e 

vantajosas apontadas por alguns. É importante deixar claro que as falas que definem 

esta oposição correspondem aos 11% das respostas obtidas na primeira parte da questão, 

quando perguntamos se eles gostam da atividade ocupacional e poucos afirmaram não 

gostar. 

 

Nas referidas falas, observou-se elementos como  insatisfação, sentimento de frustração 

e receio em relação a possíveis riscos ocasionados durante a execução da atividade 

ocupacional. Conforme relatos que se segue: 
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“O problema do trabaio num é a gente gostar. A gente trabaia é por que a 

gente é obrigada à trabaiá, por que a gente tem a necessidade […].  O 

negócio não é gostar, o negócio é por que é um serviço cansativo e quando 

chega no fim das conta que a gente vai vender, a gente pensa assim: “ê 

diacho, eu trabaiei tanto, juntei muita coisa”. Tem vez de sair seis “gordas” 

cheia de pet, ferro, alumínio. A gente fica alegre, achano que ia receber uns 

200 e por fim não recebe. É um serviço que, meu Deus… Esses tempos 

mesmo, eu desejei até a morte. Eu precisava morrer… por que a gente veve 

num mundo, que tem dia que a gente tá tão cansado, que eu falo assim: 

“Meu Deus eu já num tô guentano mais”. Mas, eu sô obrigada a sai andano 

por  aí.” (Entrevistada 02 -  não associada) 

 

“É um serviço  muito perigoso. É perigoso cobre, é perigoso prego, caco de 

vidro, é perigoso carro na rua, é perigoso. Igual eu já encontrei pessoas de 

“tocaia”, dentro do mato. É perigoso isso pra mim.”   (Entrevistado 08 -  

não associado) 

 

 

 

Sobre os riscos que a atividade carrrega, o CBO descreve o seguinte: “o trabalho é 

exercido à céu aberto, em horários variados. O trabalhador é exposto à variações 

climáticas, a riscos de acidentes na manipulação do material, a acidentes de trânsito e, 

muitas vezes, à violência urbana”. 

 

No entanto, diante dos resultados gerais apresentados nesta pergunta pode-se deduzir 

que os motivos que levam os entrevistados a gostarem da atividade de catador são 

diversos e, para a maioria, estão relacionados a situações que causam bem estar.  

 

 

3.4.2 Satisfação com a atividade de catador de materiais recicláveis 

 

Para conhecermos a satisfação dos entrevistados em relação à execução da sua atividade 

ocupacional, perguntamos a eles como se sentem trabalhando nesta atividade. 

 

Uma maioria expressiva 95% afirmou sentir satisfação em trabalhar na ocupação. Já 

uma minoria 5% disse estar insatisfeita em realizar referida a atividade. 

 

A categoria de análise definida para essa questão foi: “Satisfação com a atividade de 

catador de materiais recicláveis”. Das respostas dos entrevistados extraiu-se as 

subcategorias: “Muito satisfeito”, “Satisfeito”, “Insatisfeito”. Tabela  a seguir. 
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Tabela 11 

Categoria ‘Satisfação com a atividade de catador de materiais recicláveis’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

Muito satisfeito 

Satisfeito 

Insatisfeito 

 

79%  

16% 

  5% 

  

 

Total 

 

100% 

 

 

De forma significativa a maioria afirmou estar “muito satisfeito” 79%, na sequência 

uma menor parte disse estar “satisfeito” 16% e por último uma reduzida parcela afirmou 

estar “insatisfeito” 5%. 

 

O alto grau de satisfação evidenciado nos relatos dos informantes remete a pergunta 

anterior: Você gosta da atividade de catador de materiais recicláveis? E vem reafirmar 

os resultados observados anteriormente, de que os entrevistados vivenciam uma relação 

prazerosa e harmônica com sua ocupação, conforme os relatos que se seguem:  

 

 

 

“Eu sinto feliz. O dia que eu num posso ir, eu fico indignada. Mesmo em 

meio às lutas eu fico feliz.” (Entrevistada 04 - associada) 

“Eu sinto bem, eu gosto. Eu gosto de tudo sabe como que é, eu me sinto bem 

nesse serviço, até chuvendo eu vou, eu pego a capa e vou”. (Entrevistada 05 

-  associada) 

“Eu me sinto alegre, me sinto feliz né, é um serviço bom pra gente que num 

tem emprego. Porque hoje em dia passa fome quem quer, porque aqui eu 

posso tá sem dinheiro, mais se eu saí na rua, num instantim a gente vem 

com o dinheiro e já compro o que eu quero. Só num pode ter é 

esmurecimento, num pode ter preguiça, e é o que eu não tenho. Eu num 

tenho preguiça não.” (Entrevistada 05 - associada) 

 

“Eu me sinto alegre, eu me sinto uma pessoa importante, por que quem 

trabalha ajuda o Brasil, ajuda a cidade, mostra sua honestidade.” 

(Entrevistado 01 -  não associado) 

 

“Alegre, ainda canto”. (Entrevistado 03 -  não associado) 

 

“Me sinto bem, me sinto feliz.” (Entrevistada 07 - não associada) 

 

“Eu me sinto bem porque a gente num é mandado por ninguém, num tem 

patrão, a gente vai a hora que quer, volta a hora que quer também.” 

(Entrevistado 08 - não associado) 
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A presença de elementos como sentimentos de alegria, contentamento e felicidade, bem 

como sensações de prazer e bem estar demonstrados nos relatos dos informantes, leva-

nos a deduzir que existe uma significativa relevância na dimensão afetiva que envolve a 

relação do entrevistado com sua atividade ocupacional. 

 

3.4.3 Dificuldades em trabalhar na atividade ocupacional  

 

Indagamos aos respondentes se para eles existe alguma dificuldade em trabalhar na 

atividade de catador de materiais recicláveis. Do universo das respostas obtidas, 53% 

afirmaram que não existem dificuldades em trabalhar na atividade de catador e 47% 

disseram que sim, que existem dificuldades. 

 

Quando interrogados sobre qual (is) a (s) dificuldade (s), os entrevistados apontaram 

múltiplas respostas em seus relatos. A partir destas, definiu-se a categoria de análise: 

“Tipos de dificuldades em trabalhar na atividade ocupacional”.  

 

Das respostas dos entrevistados emergiram as seguintes subcategorias: “Dificuldades 

estruturais”, “Dificuldades sociais”, “Dificuldades pessoais” e “Ausência de 

dificuldades”. Ver tabela seguinte. 

 

Tabela 12 

Categoria ‘Tipos de dificuldades em trabalhar na atividade ocupacional’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

Ausência de dificuldades 

Dificuldades estruturais 

Dificuldades sociais 

Dificuldades pessoais 

 

53% 

30% 

10% 

  7% 

   

 

Total 

         

100% 

 

A maioria das respostas apontou para “ausência de dificuldades” 53%, na sequência 

“dificuldades estruturais” 30%, em seguida “dificuldades sociais” 10% e finalmente 

“dificuldades pessoais” 7%. 
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É curioso notar que a maioria afirmou não existir dificuldades em trabalhar na atividade, 

mesmo estando submetidos às precárias condições de trabalho que a ocupação está 

imersa.  

 

Algumas “dificuldades estruturais” apontadas pelos entrevistados estão relacionadas à 

precariedade das suas condições de trabalho, como a inexistência ou situação 

inadequada dos instrumentos de trabalho e também, ao baixo valor pago pelos 

materiais. Como apresentado nos seguintes relatos: 

 

 “[…] a distância que eu vou num é fácil né. E também anda muito. 

Também, você num tem equipamento suficiente. Igual mesmo, meu carrinho 

tá todo quebrado, porque eu tinha um e eles robô de mim. Tô vendo o que 

eu faço pra mim arrumar outro melhor.”  (Entrevistada 04 -  associada) 

 

“A gente caminha muito e quando junta e vai vender, no fim das conta o que 

vende, num dá nem pra fazer a feira.” (Entrevistada 02 -não associada) 

 

 

A fala da entevistada  02 - não associada, possibilita-nos pensar na questão da 

exploração do trabalho aos quais estão submetidos.  

 

Os catadores realizam um trabalho de coleta, triagem e venda dos materiais. No entanto, 

observa-se que o valor pago a esses trabalhadores referem-se apenas à venda dos 

materiais que recolheram. E o trabalho, gratuito, de coletar materiais pelas ruas das 

cidades? E o trabalho de triagem dos materiais? Quem vai pagar aos catadores?  

 

Ciente da importância do trabalho que a categoria desenvolve e em defesa dos direitos 

destes enquanto cidadãos, o MNCR e apoiadores realizam reivindicações pelo 

“reconhecimento legal da profissão e inclusão em programas municipais de coleta 

seletiva”, (CARTA DE BRASÍLIA, 2001) 

 

 

3.4.4 Motivos para deixar a atividade de catador  

 

Perguntamos aos entrevistados se eles deixariam de trabalhar como catador de materiais 

recicláveis para fazer outra atividade.  Das respostas obtidas 63% dos entrevistados 

afirmaram que não deixariam a atividade de catador de materiais recicláveis para 



 

 

129 

 

realizar outra atividade e 37% disseram sim, que deixariam de executar a referida 

atividade para executarem outra. 

 

Em seguida procuramos saber dos respondentes sobre por que trocariam a atividade de 

catador por outra. A categoria de análise definida para esta questão foi: “Motivos para 

deixar a atividade de catador”.  

 

Das respostas dos entrevistados que disseram sim emergiram as subcategorias: 

“Condições estruturais de trabalho” e “Limitação física/cognitiva/intelectual” . Ver 

tabela a seguir. 

 

Tabela 13 

Categoria ‘Motivos para deixar a atividade de catador’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

Condições estruturais de trabalho 

Limitação física/cognitiva/intelectual 

  

57% 

43% 

  

 

Total 

 

100%                 

 

 

Respostas relacionadas às “condições estruturais de trabalho” podem ser observadas nos 

seguintes relatos: 

 

 

“[…] por que é muito ruim  tomar esse sol, […] se eu achasse outro que 

tivesse um ganho melhor, e se eu gostasse.” (Entrevistada 01 -  associada) 

 

“Por que eu queria um serviço que eu tenho INPS, que eu tenho seguro, 

aviso prévio, 13º, que eu tenho tudo né, é muito melhor. Na reciclagem, a 

gente trabalha muito. Ela é muito braba viu! A pessoa tem que ter muita 

atitude, se não ele não veve de reciclagem não. Tem que ter coragem 

demais. E é muito perigosa, por causa de acidente nas ruas.  Tem pessoas 

que anda aí sem responsabilidade, que acha que pode atropelar todo mundo 

aí e que não tem nada. Eles acha que a gente é errado. Então é uma coisa 

muito perigosa a reciclagem”. (Entrevistado 01 -  não associado) 

 

“Se eu arrumasse um outro serviço que desse um ganhame melhor pra mim, 

eu deixaria esse serviço. Se eu conseguisse um outro servissim pra mim, eu 

acharia que dava bem mais do que isso, e era até mais melhor.”  

(Entrevistada 02 - não associada) 
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“Por um com carteira assinada eu vou ter mais segurança né… o seguro 

desemprego, acidente de tabalho também.  No caso do catador pode 

acontecer um acidente ai na rua, de repente e não tá seguro né.” 

(Entrevistado 02 - não associado) 

 

 

 

A partir dos relatos, nota-se o desejo dos entrevistados em terem melhores condições de 

trabalho, como obter maior ganho e ter uma garantia de segurança no trabalho.  

 

3. 5 Perspectivas em relação à atividade ocupacional 

 

A investigação sobre as perspectivas dos trabalhadores no trabalho possibilita 

identificar possibilidades almejadas por estes. No caso dos entrevistados, permite 

conhecer as possíveis melhorias vislumbradas, em relação à sua ocupação, bem como 

no que refere-se às suas condições de vida. 

 

Para algumas questões, a análise das perspectivas dos informantes em relação à sua 

atividade ocupacional foi realizada, comparativamente, visto que houveram diferenças 

significativas nas respostas dos associados e não associados. 

 

A análise das perspectivas em relação à atividade ocupacional foi realizada a partir das 

seguintes perguntas: 

 

i) Você gostaria que alguma coisa em sua atividade de trabalho melhorasse? O quê? O 

objetivo dessa questão foi verificar se os entrevistados desejam ou não, melhorias em 

sua atividade de trabalho, como também identificar as possíveis demandas de melhorias 

existentes.  ii) Você acha que a atividade de catador de materiais recicláveis pode 

melhorar suas condições de vida? Através do que isso pode acontecer? Esta questão 

teve o intuito de verificar se os entrevistados vislumbram possibilidades de melhorias 

em suas condições de vida por meio da sua ocupação. Também foi objetivo conhecer os 

caminhos pelos quais eles vêem tais possibilidades. iii) Você prefere trabalhar em uma 

associação ou prefere trabalhar individualmente? Por que? Esta questão objetivou 

averiguar a preferência pela forma de realizar a atividade ocupacional, coletiva ou 

individualmente, e também conhecer os motivos de tal preferência. 
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3.5.1 Demandas para melhoria da atividade ocupacional 

 

Interrogamos os entrevistados se eles gostariam que alguma coisa em sua atividade 

ocupacional melhorasse e a posição dos entrevistados foi unânime. 100% das respostas 

obtidas indicou o desejo de que gostariam que algo em sua atividade ocupacional 

melhorasse.  

 

Em seguida perguntamos o que gostariam que melhorasse. Os entrevistados 

apresentaram as respostas e à partir dessas, foi definida a categoria de análise: “Tipo de 

demanda para melhoria da atividade ocupacional”. 

 

Do universo das respostas dos entrevistados emergiram as seguintes subcategorias: 

“Estrutural/condições de trabalho”, “Assistencial/ajuda financeira”, 

“Valorização/reconhecimento” e “Expansão da rede de relacionamentos”. Como 

apresentado na tabela a seguir. 

 

No conjunto das respostas, a principal demanda apontada por uma expressiva maioria 

foi a necessidade de melhoria “Estrutural/condições de trabalho”. De forma 

comparativa, observando o que disseram os entrevistados associados e não associados,  

foi possível verificar o seguinte: 

 

No grupo dos associados 84% da demanda foi de melhoria “Estrutural/condições de 

trabalho”, 8% “Valorização/reconhecimento” e, também 8% “Assistencial/ajuda 

financeira”. Já no grupo dos não associados, obteve-se os seguintes resultados: 69% 

“Estrutural/condições de trabalho”, 15% “Valorização/reconhecimento”, 8% 

“Assistencial/ajuda financeira” e 8% “Expansão da rede de relacionamentos”.  

 

A seguir, na tabela 14 observa-se, isoladamente, os percentuais das respostas dos 

entrevistados. 
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Tabela 14 

Categoria ‘Tipo de demanda para  melhoria da atividade ocupacional” 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

 

Estrutural /condições de traballho 

Valorização /reconhecimento 

Assistêncial /ajuda financeira 

Expansão da rede de ralacionamentos 

 

   Associados         Não associados        Total 

   

       84%                     69%                     76%     

         8%                     15%                     12% 

         8%                       8%                       8% 

          -                          8%                       4% 

  

 

Total 

      

      100%                    100%                  100% 

 

 

Os percentuais evidenciam que a maior demanda tanto dos associados quanto dos não 

associados é de melhoria nas condições estruturais de traballho. Porém, ao analisar as 

falas dos entrevistados para esta subcategoria notou-se uma diferença no que foi 

demandado pelos dois grupos.  

 

As melhorias nas condições estruturais de traballho apontadas pelos não associados 

estão relacionadas ao aumento do preço dos materiais e consequentemente, na renda 

obtida.   

 
[…] aumentar o dinheiro, aumentar mais o preço da reciclagem, que dá pra 

gente resolver alguma coisa melhor, porque do jeito que a gente tá vou falar 

com ocê, é dficil... ”(Entrevistada 07 – não associada) 

 

“Eu queria né, melhorasse assim, igual, o preço das coisa. Seria bom né”. 

(Entrevistada 09 – não associada) 

“Melhora a gente quer né, mas… […] o salário podia ser melhor. O preço, 

era bom melhorar também né.” (Entrevistada 04 – não associada) 

 

Já os associados, além da demanda de melhoria da renda, também manifestaram o 

desejo de adquirir melhores equipamentos e instrumentos de trabalho, estrutura física 

adequada para trabalhar, melhor organização do trabalho, implantação da coleta 

seletiva, dentre outros. Conforme podemos observar nos seguintes relatos. 

 

“Com certeza é o que nós mais quer, eu meus colega. Queria que melhorasse 

tudo, o galpão, o maquinário, ver as pessoa lá dentro trabalhando, ter os 
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horário certo, pra ter o dinheiro pra sustentar a família da gente.”  

(Entrevistada 10 – associada) 

 

“[…] o galpão, o caminhão a prensa… essas coisas que tem que melhorar.” 

(Entrevistado 08 – associado) 

 

“Eu quero, se Deus quiser, que melhora tudo 100%, todo o trabalho. Ampliar 

equipamento de trabalho, caminhão pra recolher o material e o salario.” 

(Entrevistado 06 – associado) 

 

“Gostaria que melhorasse na coleta. Por exemplo, implantar e organizar a 

coleta seletiva. Porque ta precisando organizar”. (Entrevistado 02 – 

associado) 

 

A partir dos relatos nota-se que a demanda dos respondentes associados sobre a 

melhoria “Estrutural/condições de trabalho” ultrapassa a necessidade de garantia de 

renda para sobrevivência. As referidas falas, apontam para o desejo por melhorias não 

apenas da sua situação econômica, mas também por melhorias nas condições de 

trabalho, cuja situação é precária. Observa-se que no entendimento, destes, tais 

melhorias poderão, “consequentemente” possibilitar um aumento na renda, conforme o 

seguinte relato: 

“[…] o que nós tamo querendo é ter o local pra… em vez de nós vender pro 

ferro velho, em vez de eu vender pra outra pessoa, nós já aprensa no galpão 

né. Aí, nós vai ter um salário melhor. Se tiver a prensa e se tiver o galpão pra 

nós, nós mesmo faz tudo.” (Entrevistado 08 -  associado) 

 

 

Analisando as falas dos associados, nota-se a existência de um entendimento acerca da 

importância e necessidade de desenvolver a atividade ocupacional tendo condições 

adequadas de trabalho.  

Nesse sentido, pode-se deduzir que os relatos desses entrevistados apontam a existência 

de uma consciência sobre a valorização da ocupação, bem como a presença de certa 

maturidade em relação à sua auto-valorização enquanto profissional que realiza a 

referida atividade. 

O desejo pela valorização da atividade ocupacional, como também da sua própria 

valorização enquanto trabalhador, está expresso em um trecho da “Carta de Brasília” 

elaborada na ocasião do I Encontro Nacional de Catadores em 2001 e apresentada 

ao Congresso Nacional como um ante-projeto de lei que regulamenta a profissão 

catador. 
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Os catadores iniciam a carta dizendo: “conscientes da nossa cidadania e da 

importância do trabalho que desenvolvemos […]”. Dentre outras propostas, apresentam 

como reivindicação neste documento: 

1.1 Garantia de que, através de convênios e outras formas de repasse, haja 

destinação de recursos da assistência social para o fomento e subsídios dos 

empreendimentos de Catadores de Materiais Recicláveis que visem sua 

inclusão social por meio do trabalho
85

.  (CARTA DE BRASÍLIA, 2001) 

 

Nesse sentido, observa-se que a valorização e melhoria das condições de trabalho é 

bandeira de luta do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – 

MNCR. Portanto, pode-se inferir que o desejo expresso nos relatos dos entrevistados 

associados está em consonância com uma das propostas do MNCR. 

 

3.5.2 Entendimento quanto a possibilidade de melhorias nas condições de vida por 

meio da atividade de catador 

 

 

Outra pegunta feita aos entrevistadas foi se eles acham que a atividade de catador de 

materiais recicláveis pode melhorar suas condições de vida. Considerando o universo 

pesquisado 58% afirmou que sim, que a atividade ocupacional pode melhorar suas 

condições de vida e 42% disse que não.  

 

Observando, comparativamente, o que disseram os dois grupos de catadores, associados 

e não associados,  foi possível verificar uma significativa diferença nas respostas 

obtidas.  

 

No grupo dos associados, 80% afirmou que sim, que a atividade ocupacional pode 

melhorar suas condições de vida e 20% restante disse que não. Já no grupo dos 

catadores não associados, 33% vêem possibilidade de melhoria em suas condições de 

vida por meio da sua ocupação e uma maioria de 67% afirmou que não vêem tal 

possibilidade. Ver a tabela seguinte. 

 

                                                 
85

 1.3 - Adoção de políticas de subsídios que permitam aos Catadores de Materiais Recicláveis no 

processo de reciclagem de resíduos sólidos, possibilitando o aperfeiçoamento tecnológico dos 

empreendimentos com a compra de máquinas e equipamentos, como balança, prensas etc. Estas propostas 

compõe o primeiro ítem da Carta de Brasília. 
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Tabela 15 

Categoria ‘Possibilidades de melhorias nas condições de vida 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

Sim 

Não 

          

          Associados            Não associados   

 

               80%                           33%                                             

               20%                           67%                       

 

 

Total 

                                  

              100%                         100%                     

 

 

 

Observando os percentuais apresentados na tabela 15 nota-se que um expressivo 

número dos associados 80%, apontou que crença de que a atividade de catador pode 

melhorar as condições de vida. Em contraposição, a maioria de 67% dos não associados, 

afirmou que não acredita que a atividade ocupacional pode melhorar suas condições de 

vida. 

 

O resultado dessa questão leva-nos a inferir que a crença dos não associados de que a 

atividade ocupacional não pode melhorar suas condições de vida, está relacionada à não 

participação em discussões que envolvem sua atividade ocupacional e sua prática de 

trabalho. O trabalho individual e de forma isolada, favorece o distanciamento das 

informações acerca das possibilidades que o trabalho associativo organizado possibilita.  

 

Ao contrário da crença majoritária dos associados, que muitas vezes estão imersos em 

discussões acerca das suas condições de trabalho e que, também podem participar de 

cursos de capacitação/formação promovidos pelas associações cujos temas tanto 

relacionam-se à formação política desses trabalhadores em relação à direitos e 

cidadania,  quanto estão associados à capacitação técnica em diversas temáticas: triagem 

e armazenamento de materiais, coleta seletiva, educação ambiental, prevenção a riscos e 

acidentes de trabalho, dentre outros. 

 

Após responderem se acham ou não que a atividade de catador poderia melhorar suas 

condições de vida, peguntamos para os que disseram sim, através do que tais melhorias 

podem acontecer?  
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A categoria de análise definida para essa questão foi: “Meios para promoção de 

melhorias”. Das respostas emitidas, emergiram as subcategorias: “apoio do governo/ de 

outros”, “ajuda divina/fé”, “não respondeu”.  

 

Considerando o universo dos entrevistados, obtiveram-se as seguintes respostas 

conforme apresentadas na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 16 

Categoria ‘Meios para promoção de melhorias ’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

Apoio do governo/ de outros 

Ajuda divina/fé 

Não respondeu 

 

 

41% 

29% 

30% 

 

Total 

                                  

100% 

 

 

A maior parte dos entrevistados apontaram que os meios para se obter melhorias nas 

condições de vida estão relacionados ao apoio que poderão receber do governo, bem 

como de outros. Conforme falas que se seguem. 

 

“Eu posso ver melhoria sim, se o governo dá alguma coisa pra gente né.” 

(Entrevistada 07 – associada) 

 

“Nós tamo esperando né, que já tem uma lei pra nós, que manda as coisa pra 

nós.  Até agora, num chegou uma melhora, por enquanto.” (Entrevistado 06 – 

associado) 

 

 

 

É interessante notar que “ajuda divina/fé”, corresponde a outra subcategoria apontada 

por 29% dos entrevistados.  

 

Nos relatos articulados a essa subcategoria, nota-se que os entrevistados demonstram 

acreditar que a melhoria das suas condições de vida está associada à crença e esperança 

na ajuda divina de que vão acontecer melhorias. 
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 “Pra chegar lá, até aonde a gente tem vontade, só Deus né...” (Entrevistada 

01 – associada) 

“Se Deus ajudar se sair as coisa mesmo […] porque tudo que eu peço pra 

Deus eu consigo.” (Entrevistada 08 – associada) 

“Vai melhorar pra nós igual eu te falei,  tenho esperança: o caminhão, o 

galpão, a prensa... […] Deus primeiramente uá, porque sem ele eu num sou 

nada.”(Entrevistado 09 – associado) 

 

É curioso notar que os entrevistados não apontam a possibilidade de melhorias das suas 

condições de vida por meios próprios como o engajamento nas lutas políticas para 

reivindicações de tais melhoras. Nesse sentido, pode-se inferir que atribuem a 

responsabilidade de tais melhorias ao governo e a Deus. 

 

 

3.5.3 Preferência pela forma de trabalhar  

 

Outra pergunta feita aos entrevistados foi se eles preferiam trabalhar em uma associação 

ou individualmente. Os resultados obtidos nos dois grupos pode ser observado na tabela 

que se segue. 

 

Tabela 17 

Categoria ‘Preferência pela forma de trabalhar ’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

 

Coletivamente 

Individualmente 

Não sei 

        

       Associados        Não associados       Total 

 

             60%                    22%                   42% 

             40%                    56%                   47% 

                -                       22%                   11% 

  

 

Total 

         

            100%                  100%                 100% 

 

Comparando os percentuais, nota-se que no grupo dos não associados 22% afirmam que 

não sabem dizer a preferência pelo tipo de trabalho. Já no grupo dos associados essa 

opção não foi apontada. Diante dessa informação, pode-se inferir que é possível que 
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alguns entrevistados não associados, desconheçam as diferenças entre o trabalho 

realizado em uma associação e o trabalho desenvolvido individualmente. Sendo assim, 

deduz-se que este seja o motivo pelo qual os não associados não apontaram a 

preferência.  

 

Nos relatos de 40% dos associados que afirmaram preferir trabalhar individualmente, 

chamou nossa atenção alguns elementos como o descontentamento em relação à 

experiência de trabalho coletivo que tiveram, conforme mostra a seguinte fala: 

 

“[…] associação num é comigo não, a gente apanha às vezes né. Num tem 

aquele ditado que diz que a gente tem que entrar pra conhecer as pessoas? 

E quem apanha, aprende. Eu trabalho pra mim viver, num é pra sobreviver 

pros outros. Como que eu preciso do meu trabalho e eu vou trabalhar pros 

outro comer? Eu preciso dele! Depois que o entrevistado 06 – associado
86

 

entrou acabou a Ascamoc... e ninguém tem coragem de falar nada. […] 

Dividir é importante, eu gosto, o negócio é que tem que ser certo né? […] 

na associação, tem que ter pessoas que tem responsabilidade naquilo e pra 

respeitar também, se não os outros toma conta...   […] do jeito que tá, num 

dá não” (Entrevistada 01 -  associada) 

 

 

 

Em seguida para os 42% que afirmaram preferir o trabalho associativo, indagou-se 

porque preferem trabalhar em uma associação, ou seja, quais os motivos que os levam a 

preferir o trabalho associativo.  

 

Para esta pergunta, foi definida como categoria de análise: “Motivos da preferência pelo 

trabalho na associação”.  

 

Das respostas obtidas no universo dos entrevistados emergiram as seguintes 

subcategorias: “Estrutura /condições de trabalho”, “Apoio /benefícios”, “União 

/fortalecimento” e “Não sei”. de acordo com a tabela a seguir. 

 

Uma observação isolada das respostas obtidas nos dois grupos mostra que os motivos da 

preferência pela forma de trabalho indicam:  

Para o grupo dos associados, 62% para “Estrutura /condições de trabalho”,  23% “Apoio 

/benefícios” e 15% “União /fortalecimento”. Enquanto que no grupo dos não 

associados, 60% apontou para “Estrutura /condições de trabalho”, 20 % “União 
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/fortalecimento” e 20% disse não sei. Os percentuais isolados de cada grupo, podem ser 

observados na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 18 

Categoria ‘Motivos da preferência pelo trabalho na associação ’ 

 

 

Subcategorias 

 

Frequência Relativa (%) 

 

 

Estrutura /condições de trabalho 

Apoio /benefícios 

União /fortalecimento 

Não sei 

        

     Associados          Não associados        Total 

 

         62%                        60%                    61% 

         23%                          -                        17% 

         15%                        20%                    17% 

           -                            20%                      5% 

  

 

Total 

         

        100%                      100%                 100% 

 

 

Tanto para os associados, quanto para os não associados, o maior percentual das 

respostas sobre os motivos da preferência pela forma de desenvolver a atividade foi em 

relação “estrutura e condições de trabalho”.  

 

Para esta subcategoria foi possível identificar nas falas dos entrevistados a presença de 

elementos como: organização do trabalho, possibilidade de maior retorno financeiro, 

divisão igualitária dentre outros. 

 

Conforme podemos ver nos relatos que se seguem: 

 

“Na associação é tudo organizado, Se tiver alguma verba, alguma coisa, já tá 

todo mundo organizado, os documentos. Individual a gente tá trabalhando 

solto né, num tem apoio nenhum e na associação já tem.” (Entrevistada 10 – 

associada) 

.“Quem fosse catador na rua ia chegando com o material e a gente que tava 

trabalhano lá dentro, no galpão, aí a gente ia só separano aquele material. Eu 

preferia trabalhar assim, por que aí é melhor. Por que às vez o salário pra 

gente ia ser melhor, né?”  (Entrevistada 04 – não associada) 

 “Na associação. Lá a gente trabalha com grupo né? Em grupo, a gente 

aprende muita coisa boa. […] se a gente vê uma coisa errada no grupo, a 

gente vai falar e vai tentar corrigir.”  (Entrevistado 03 – não associado) 
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“Melhor ué, organiza tudo. Muita coisa ia mudar, pois tira muita gente da 

rua, porque ia tá trabalhano lá dentro.´ (Entrevistada 01 – associada) 

“É melhor na associação porque na associação às vezes você tem mais 

garantia de alguma coisa. A pessoa pode ir lá e doar um material maior pra 

você. Você pode dividir com os parceiros seu, porque num é só a gente que 

precisa né? Porque o ganho aqui é dividido com todo mundo, o que um 

ganhar todo mundo ganha igual.” (Entrevistado 06 – associado) 

 

Nos relatos nota-se que está implícito uma das reivindicações descritas na Carta de 

Caxias do Sul, documento resultante do I Congresso Latino-americano de Catadores 

realizado no ano de 2003
87

. Na carta, os catadores dizem que “a organização de 

associações e cooperativas criou a possibilidade de trabalho e renda para os setores mais 

excluídos da sociedade”. Neste documento, os catadores latino-americanos assumem e 

convidam a sociedade a assumirem com eles alguns compromissos, como: 

lutar em favor da organização de todos os Catadores e Catadoras em 

associações ou cooperativas, reforçando os Movimentos dos Catadores 

existentes, superando a fome e a exclusão por meio de iniciativas que gerem 

trabalho e renda. (CARTA DE CAXIAS DO SUL , 2003). 

 

O trabalho dos catadores organizado em associações e/ou cooperativas parece 

corresponder à proposta de economia solidária, pois fomenta o trabalho cooperativo e 

auto-gestionário, diferentemente do modo de produção capitalista, pois está baseado na 

“propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual” 

(SINGER, 2002, P. 10). 

As associações e/ou cooperativas são consideradas por Singer (2002) “a única defesa” 

para trabalhadores, como muitos catadores, que “extremamente pobres”,  vivem em 

situações precárias e na maioria das vezes, explorados pelos atravessadores, quando 

trabalhando individualmente. Para o autor, o trabalho associativo baseado na 

coletividade, fortalece os trabalhadores, uma vez que unidos, poderão, por exemplo, 

“efetuar compras em comum” a menores preços e vender em maior quantidade a preços 

maiores (p. 89). 
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 Este encontro promoveu troca de experiências entre catadores de países latino-americanos como 

Colômbia, Chile e Brasil. 
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Nota-se que na fala dos entrevistados estão implícitos princípios da economia solidária 

como o da igualdade, que fundamenta o trabalho coletivo, observado no relato do 

entrevistado 06 – associado: “Porque o ganho aqui é dividido com todo mundo, o que 

um ganhar todo mundo ganha igual.” Divisão coletiva e igualitária foram elementos 

presentes neste relato. 

 

Diante dessas análises pode-se inferir que nos relatos dos entrevistados que disseram 

preferir o trabalho associativo estão implícitos elementos e princípios que norteiam a 

proposta de uma economia solidária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os catadores de materiais recicláveis analisados neste estudo são trabalhadores que 

desenvolvem sua atividade ocupacional a partir do lixo descartado ou rejeitado pelas 

pessoas. O lixo em questão refere-se à resíduos que após serem separados daqueles em 

condições imprestáveis, podem ser reutilizados ou reciclados e por possuírem tal 

utilidade, receberam a denominação de materiais recicláveis. Nesse sentido, tais 

trabalhadores desenvolvem a prática social de recolher, triar e vender esses  materiais 

para obterem um ganho, garantir seu sustento diário e assim sobreviver. 

 

As discussões realizadas no capítulo 1 foram desenvolvidas a partir de um aporte 

teórico julgado pertinente para guiar as reflexões propostas pelo tema em questão. Tais  

discussões foram sustentadas em literaturas consideradas importantes para o estudo, 

cujo conteúdo permitiu compreender que a atividade ocupacional dos catadores de 

materiais recicláveis é uma atividade executada, na maioria das vezes, de forma 

autônoma e independente. Assim sendo, em seu processo de trabalho, os catadores 

desenvolvem suas atividades por conta própria e, por esse motivo, é possível que eles 

possuam certa liberdade para organizar e adequar sua rotina de trabalho da maneira 

escolhida. Diferentemente de trabalhadores que possuem vínculo empregatício, cujas 

atividades são desenvolvidas de segunda a sexta-feira em um período de seis ou oito 

horas diárias. Também foram feitas considerações acerca da economia solidária, 

levando-se em conta a possibilidade de organização das atividades ocupacionais dos 

catadores por meio dos empreendimentos econômicos solidários. Tais empreendimentos 

fundamentam-se em princípios como a cooperação, autogestão e solidariedade, e tem 

como um dos seus objetivos promover o fortalecimento dos trabalhadores na busca de 

soluções para seus problemas e ainda gerar trabalho e renda. 

 

Antes de se estabelecer generalizações acerca dos catadores associando-lhes, por 

exemplo, à “pedintes”, “mendigos” ou pessoas que reviram o lixo pelas ruas das 

cidades, é fundamental reconhecê-los como trabalhadores que realizam sua ocupação 

em condições precárias, cujo principal intuito, consiste em garantir a sobrevivência. 

Também é importante considerar que trabalham precariamente, desenvolvem um 

trabalho gratuito de limpeza urbana.  Neste sentido, o capítulo 2 objetivou trazer para a 

discussão do processo de trabalho dessas pessoas, a análise da construção social dos 
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catadores e da sua ocupação, mostrando que, no Brasil, os catadores constituem uma 

categoria de trabalhadores com um histórico de luta por melhorias das suas condições 

de trabalho e de vida. Há cerca de 12 anos, o fortalecimento dos catadores pelo país tem 

se constituído por meio das articulações empreendidas pelo Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR e tem, inclusive, se estendido no contexto 

internacional. Neste capítulo ainda foram feitas considerações acerca do processo de 

organização de catadores na cidade de Montes Claros. 

 

No terceiro capítulo pode-se apreender que as diferenças observadas entre as condições 

de trabalho dos catadores associados e dos catadores não associados pesquisados 

limitam-se a alguns aspectos.  Apesar dos catadores associados estarem oficialmente 

vinculados à ASCAMOC, as condições de trabalho desses associados são semelhantes 

às condições de trabalho dos catadores não associados, principalmente, no que refere-se 

à rotina empreendida em seu cotidiano de trabalho. 

 

Na prática, os catadores associados pesquisados não desenvolvem um trabalho 

associativo de forma cooperativa, pautada na solidariedade e autogestão. Embora 

associados, não vivenciam uma dinâmica de trabalho coletivo, visto que a ASCAMOC 

está passando por uma fase de desarticulação, com uma expressiva evasão de seus 

associados e sem o funcionamento correspondente ao dia-a-dia de trabalho de uma 

associação.  Assim como os catadores não associados, os catadores associados 

desenvolvem sua rotina de trabalho individualmente, ou seja, de forma isolada, sem 

articularem um trabalho coletivo. Portanto, não existem diferenças significativas na 

rotina cotidiana de trabalho entre os dois grupos de catadores pesquisados.  

 

Nesse sentido, a hipótese levantada no início deste estudo foi parcialmente confirmada, 

pois foi possível verificar que do ponto de vista do cotidiano, no que refere-se à rotina 

de trabalho, não existem diferenças significativas entre as condições de trabalho dos 

dois grupos de catadores.  No entanto, do ponto de vista das demandas e das 

perspectivas dos catadores associados e não associados constatou-se diferenças em 

alguns aspectos.  

 

Considerando a ocupação dos catadores composta por um conjunto de atividades 

desenvolvidas autonomamente, ficou claro que em seu cotidiano ou dia-a-dia de 
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trabalho, as condições de trabalho dos catadores encontram-se em situações precárias e 

são insuficientes para satisfazer suas necessidades de trabalho e de vida.  

 

No que refere-se às demandas, os dois grupos de catadores desejam melhorias na 

atividade ocupacional, sendo esse um aspecto comum, visto que as demandas por 

melhorias apontadas pelos dois grupos, majoritariamente, refere-se às condições 

estruturais de traballho. No entanto, verificou-se que o tipo de demanda apontada foi 

diferente. Enquanto a demanda da maioria dos catadores não associados refere-se ao 

aumento da renda para garantir a sobrevivência, a demanda dos catadores associados vai 

além do aspecto econômico, pois esses também desejam melhorias em outros aspectos 

das suas condições de trabalho, como melhorias nos equipamentos e instrumentos de 

trabalho, além de estrutura física adequada para desenvolver suas atividades. Sendo 

assim, conclui-se que do ponto de vista das demandas, os catadores pesquisados 

desejam melhorias em suas condições de trabalho, pois, as que possuem são 

insuficientes por não atenderem suas necessidades. 

 

Em relação às perspectivas dos catadores no que refere-se às possibilidades de 

melhorias vislumbradas em suas condições de vida, por meio de sua atividade 

ocupacional, constatou-se uma diferença significativa entre os dois grupos de catadores. 

Do total dos entrevistados, a maioria dos catadores associados, 80%, acreditam que sua 

atividade ocupacional pode trazer melhorias para suas condições de vida, 

diferentemente da maioria dos não associados, 67%, que não acredita que a atividade 

ocupacional pode melhorar suas condições de vida. De forma geral, na opinião dos 

catadores que acreditam ser possível melhorar suas condições de vida através da 

ocupação, as respostas foram semelhantes pois ambos os grupos de catadores disseram 

que o caminho para tal, seria o apoio do governo e de outros. Nesse sentido, conclui-se 

que do ponto de vista das perspectivas dos catadores pesquisados cuja crença é de que 

sua atividade ocupacional pode trazer melhorias para suas condições de vida, o caminho 

para se alcançar tais melhoras é por meio do apoio do governo e de outros. 

 

A posição dos catadores em relação às suas demandas e perspectivas está associada ao 

nível de conscientização que possuem em relação às discussões das possibilidades da 

ocupação. Este é um aspecto diferenciador entre os dois grupos de catadores que merece 

ser destacado. 
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Apesar dos catadores associados realizarem suas atividades de trabalho 

individualmente, há de se notar que possuem certa consciência sobre a importância do 

trabalho coletivo desenvolvido em uma associação para se alcançar o fortalecimento do 

grupo, como também, sobre a força que um grupo unido possui para reivindicar e 

conquistar melhorias nas suas condições de trabalho. Diferentemente de uma expressiva 

maioria dos catadores não associados que não demonstraram possuir tal consciência. 

 

Os catadores associados pesquisados sabem que é possível alcançar melhorias em suas 

condições de trabalho por meio das atividades coletivas desenvolvidas em associações 

e/ou cooperativas, visto que possuem um histórico de participação em cursos de 

capacitação e de formação política a respeito das lutas travadas pela categoria em 

âmbito nacional, a fim de conquistar melhores condições de trabalho e de vida. Também 

já participaram de trocas de experiências com catadores de outros estados brasileiros e 

do âmbito internacional, quando vivenciaram e participaram de festivais, encontros, 

marchas estaduais e nacionais e outras manifestações públicas envolvendo os catadores, 

discutindo questões relacionadas à busca de melhorias para a categoria. Diferentemente 

dos catadores não associados, que não possuem esse histórico de mobilização e 

participação popular, e que demonstraram não estarem politicamente conectados com  

tais questões. 

 

Diante desse quadro ficou constatado que as discussões, envolvimento e participação 

dos catadores nas questões que envolvem sua atividade ocupacional, especificamente, 

dos aspectos relacionados às suas condições de trabalho possibilitam a formação de uma 

consciência acerca da necessidade de se unirem em busca de melhorias. Nesse sentido 

entende-se que o trabalho organizado em cooperativas e/ou associações favorece esta 

conscientização e, sem  dúvida, é um dos caminhos para o fortalecimento dos 

trabalhadores em busca de conquistar melhoras estruturais nas condições de seu 

trabalho e de vida. 

 

No entanto, chamou nossa atenção o fato dos catadores pesquisados que, certamente, 

possuem tal consciência não apontar a possibilidade de melhorias das suas condições de 

trabalho e de vida por meio do engajamento nas lutas políticas e movimentos 

reivindicatórios da categoria. Por que os catadores pequisados que possuem um 

histórico de mobilização, vivências e discussões relacionadas à busca de melhorias das 
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condições de trabalho não apontaram o caminho da união e fortalecimento dos catadores 

para se alcançar melhorias nas condições de trabalho e de vida? 

 

Tal questionamento possibilita a abertura de novas investigações sobre o nível de 

conscientização dos catadores acerca do lugar de trabalhadores, que ocupam no 

contexto da realidade social. No entanto, para alcançarmos possíveis respostas sobre tal 

questionamento será necessário a realização de novas pesquisas. 

 

Outro aspecto que merece ser destacado, refere-se ao fato dos catadores receberem 

apenas pela venda dos materiais que recolhem. Observou-se que o trabalho de coletar e 

triar os materiais não é pago aos catadores. De certo modo, nesse trabalho de coleta e 

triagem os catadores realizam um “beneficiamento primário”, já que separam os 

materiais ou rejeitos recicláveis dos inaproveitáveis; aspecto fundamental mas que 

incorpora pouco trabalho sobre o material. Nesse sentido, a renda mensal obtida com a 

atividade ocupacional de uma expressiva maioria dos catadores tanto associados, quanto 

não associados refere-se a um valor significativamente menor que o salário mínimo. No 

entanto, pode acontecer do catador coletar um volume grande de material e, pela venda 

deste, conseguir alcançar uma renda inclusive superior ao salário mínimo. 

 

O valor da renda mensal obtido com a ocupação de catador aparece como um aspecto 

semelhante entre os dois grupos de catadores, visto que 70% dos catadores associados e 

77% dos catadores não associados obtém, por mês, com a atividade ocupacional o valor 

de até R$ 300,00, ou seja, menos que ½ salário mínimo, cujo valor integral é de R$ 

622,00. Constata-se que os catadores pesquisados desenvolvem, gratuitamente, um 

trabalho de limpeza urbana, recebem apenas pela comercialização dos materiais e o 

valor pago pelo seu trabalho mal dá para sobreviver.  Portanto, além de trabalharem em 

condições precárias, como não possuírem direitos trabalhistas e insuficientes, como não 

terem instrumentos de trabalho adequados para satisfazer suas necessidades de trabalho 

e de vida, os catadores ainda são, absurdamente, explorados. 

 

Um fato interessante constatado é de que apesar de toda a precariedade nas condições de 

trabalho, quase majoritariamente, os catadores pesquisados afirmaram gostar da 

ocupação, pois, segundo eles, a realização da atividade proporciona um bem estar físico, 

mental e emocional.  Verificou-se nas falas tanto dos catadores associados quanto dos 
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catadores não associados a presença de elementos como sentimentos de alegria e 

contentamento, bem como sensações de prazer e bem estar ao se referirem à sua 

ocupação. O nível de satisfação em relação a ocupação tanto dos catadores associados, 

quanto dos catadores não associados foi extremamente significativa, sendo esse, outro 

aspecto comum apontado pelos dois grupos de catadores pesquisados.  

 

Por unanimidade ambos os grupos de catadores disseram que os motivos que os levaram 

a ingressar na atividade ocupacional estão relacionados às diversas dificuldades sócio-

econômicas vivenciadas e apontaram a necessidade de sobrevivência, bem como a 

situação de desemprego como os principais motivos pelos quais iniciaram a execução da 

atividade ocupacional. Esse foi um outro aspecto comum.  

 

No entanto, tanto os catadores associados quanto os catadores não associados, não 

relacionam existir alguma satisfação em relação à atividade ocupacional com o fato de 

estarem conseguindo, mesmo que de forma mínima, garantir a satisfação de algumas 

necessidades.  Ou seja, embora tendo ingressado na atividade ocupacional por causa da 

necessidade de sobrevivência e estarem conseguindo, minimamente, uma renda a partir 

da execução da referida ocupação, eles sequer mencionam existir alguma relação entre 

gostar da atividade de catador com a questão financeira.  

 

Observando as condições de vida dos catadores entendemos que apesar do valor de 

R$300,00 ser menor que ½ salário mínimo, este ainda é um valor que somado a outras 

fontes de renda como bicos ou benefícios, tanto dos catadores quanto de outros 

membros da família, contribui para a satisfação de algumas necessidades e, 

minimamente, garante a sobrevivência. Ou seja, o valor de R$300,00 pode ser 

considerado uma “miséria” para a maioria das pessoas, sendo classificado até mesmo 

como uma quantia insignificante ou “sem importância”. No entanto, para muitos 

catadores esse valor pode ser pouco, porém, importante para quem não obtém, nem 

mesmo, ½ salário mínimo. 

 

Será porque associam o gostar da atividade ocupacional e satisfazer-se com ela apenas 

com a questão afetiva e deixam de fora uma possível associação com a necessidade de 

sobrevivência? Por que não apontam a questão financeira como um dos motivos para 

gostar da atividade ocupacional, já que com o valor obtido através da ocupação 
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conseguem, mesmo que de forma precária, satisfazer algumas necessidades de 

sobrevivência? 

 

Concluímos que esses questionamentos também abrem novas possibilidades de 

investigações acerca da relação que os catadores estabelecem com sua atividade 

ocupacional.  No entanto, para chegarmos a possíveis respostas de tais perguntas será 

necessário outras investidas em estudos que nos levem a desenvolver novas pesquisas.  

 

As contribuições desse trabalho para a discussão acerca das atividades ocupacionais dos 

catadores constituiu-se no entendimento da importância da referida atividade no campo 

social, econômico e ambiental. Esse estudo trouxe a compreensão de que, imersos no 

processo de desenvolvimento regional da realidade social, os catadores são 

trabalhadores e como tal, merecedores de respeito, valorização e reconhecimento, tanto 

como pessoas que inventam e reinventam outra maneira de garantir a sobrevivência, 

quanto como trabalhadores que merecem ter o justo retorno financeiro pelo trabalho que 

realizam. 

 

Assim, conclui-se que os catadores de materiais recicláveis pequisados mesmo em 

condições precárias e insuficientes de trabalho saem do lugar de pessoas que 

sobrevivem da caridade alheia, dignas de piedade e de uma condição humilhante por 

trabalhar com o “lixo”, e tomam posse do lugar de trabalhadores que, cotidianamente, 

labutam para garantir seu sustento diário e assim, sobreviver. 
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          Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES 

             Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Social – PPGDS 

 

 

Catadores de Materiais Recicláveis.  

Vivências e perspectivas no trabalho em Montes Claros – MG 

 

 
Formulário de Entrevista 

 

 

Perfil do catador (a) entrevistado (a) 

 

 

Nome do entrevistado (opcional): _____________________________________________ 

Naturalidade: _____________________________________________________________ 

Idade: _______________________________________________    Sexo: (   ) M  (   ) F 

Escolaridade: 

(   ) analfabeto 

(   ) ensino fundamental (incompleto) 

(   ) ensino fundamental (completo) 

(   ) ensino médio (incompleto) 

(   ) ensino médio (completo) 

(   ) outro ________________ 

Tempo de trabalho como catador.______________________________________________ 

Renda mensal com a atividade de catador _______________________________________ 

Renda mensal da familia? ___________________________________________________ 

 

 

Histórico de trabalho 

 

1- Em que você trabalhava antes de exercer a atividade de catador de materiais recicláveis? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Por que você foi trabalhar nesta atividade? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Cotidiano de trabalho 

 

3- Onde você coleta materiais recicláveis? _________________________________________ 

 

4-Quantas horas você trabalha por dia? ___________________________________________ 

 

5- Quantos dias da semana você coleta?  __________________________________________ 

 

6- Como as pessoas te tratam quando você está trabalhando? __________________________ 

 

7- Você já teve algum problema quando estava coletando os materiais? Qual (is)? 

____________________________________________________________________________ 
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8- Você já teve algum problema quando foi vender os materiais? Qual (is)? ________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Relação com a atividade ocupacional 
 

9- Você gosta da atividade de catador de materiais recicláveis? Por quê?__________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

10- Como você se sente trabalhando nesta atividade?__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

11- Para você existe alguma dificuldade em trabalhar nesta atividade? Qual (is)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

12- Você deixaria de trabalhar nesta atividade para trabalhar em outra? Por quê? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Perspectivas em relação à atividade ocupacional 

 

13- Você gostaria que alguma coisa em sua atividade de trabalho melhorasse? O 

quê?_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14- Você acha que a atividade de catador de materiais recicláveis pode melhorar suas condições 

de vida? Através do que isso pode acontecer?  _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

15-  Você prefere trabalhar em uma associação ou prefere trabalhar individualmente? Por que? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Observações gerais: 

 

(Sinta-se a vontade para fazer colocações além de assuntos abordados neste formulário). 

 

 

 

 

 

 


