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1 INTRODUÇÃO

Entre o descarte do consumidor e a coleta dos funcionários dos órgãos responsáveis 
pela sua disposição final, o lixo pode ser objeto de ação de personagens bastante 
peculiares: os catadores.

Atuando há várias décadas em diversas localidades – em Belo Horizonte, 
por exemplo, como aponta Dias (2002a), há indícios da presença deles desde a 
década de 1930 –, esses atores descobriram, através da possibilidade de valorização 
do lixo, um meio para a sobrevivência, muitas vezes não encontrada em outras 
atividades em razão de questões estruturais, como as crises econômicas e a falta de 
oportunidades no mercado de trabalho. Os catadores se encontram, sem dúvida, 
em uma situação peculiar, pois, ao mesmo tempo que se responsabilizam pelo 
retorno dos produtos ao seu ciclo de vida (ou, se quisermos, pela “retransformação” 
do lixo em mercadoria), contribuindo, então, para a criação e reprodução de 
um mercado no cerne do sistema econômico, são, por outro lado, excluídos e 
marginalizados em relação a vários aspectos: vítimas de preconceitos pelo fato de 
trabalharem com o lixo, constituem parte da parcela mais pobre da população, 
não tendo acesso, portanto, a uma série de direitos e condições que somente uma 
renda mais elevada propicia.

No Brasil, os catadores têm, historicamente, papel de destaque na realização 
da reciclagem. O Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) para a 
Sustentabilidade na América Latina e o Caribe de 2010 (Unep, 2010) aponta o 
país como líder no continente em relação à reciclagem de alumínio. O relatório 
estima, ainda, que cerca de 170 mil pessoas se ocupem, no Brasil, com a reciclagem 
de latas desse material (Unep, 2010, p. 304). No que se refere ao número global de 

1. Este trabalho é baseado na dissertação de mestrado Liminaridade e exclusão: os catadores de materiais recicláveis 
e suas relações com a sociedade brasileira, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (PPGAN/UFMG) em 2012. 
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catadores que atuam no país, as estimativas divergem: de acordo com o Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), há cerca de 1 milhão 
deles no país; segundo um relatório do Ipea, seria razoável uma estimativa entre 
400 mil e 600 mil pessoas (Ipea, 2012). Independentemente das diferenças entre as 
estimativas apontadas, percebe-se a expressividade da atividade de catação no Brasil, 
o que denota a importância das discussões a respeito desse tema.

No que se refere ao plano da relação entre os catadores e a sociedade, a 
emergência de paradigmas ambientais nas últimas décadas traz à tona uma questão 
essencial: seria possível afirmar que, à medida que as preocupações com o meio 
ambiente ganham espaço, ocorre um reconhecimento crescente dos catadores por 
parte da sociedade, acompanhado de uma consequente valorização desse segmento? 
Em outras palavras, no que diz respeito à reciclagem, a mudança de percepção 
da sociedade em relação à chamada questão ambiental seria acompanhada de um 
movimento análogo em relação às questões sociais? Essa questão é central neste 
capítulo, que visa, precisamente, realizar uma investigação a respeito das relações 
entre os catadores e a sociedade brasileira.

Esta investigação é conduzida a partir de três eixos. No primeiro, buscamos 
desvendar alguns significados das atividades dos catadores, tendo como base nossa 
própria observação e a percepção de catadores entrevistados no decorrer da pesquisa. 
No seguinte, traçamos um panorama contextual relativo ao lugar dos catadores 
na sociedade brasileira. Finalmente, buscou-se realizar uma teorização da questão 
abordada, a partir da utilização dos conceitos de liminaridade e exclusão.

2 DOS “CATADORES DE LIXO” AOS “CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS”: A CONSTITUIÇÃO DE UMA CATEGORIA

No meio das coisas jogadas fora pela cidade vivia uma população de pessoas, elas 
também jogadas fora, postas à margem, ou então pessoas que tinham se jogado 
fora por vontade própria, ou que tinham se cansado de correr pela cidade para 
vender e comprar coisas novas destinadas a envelhecer imediatamente; pessoas 

que tinham decidido que somente as coisas jogadas fora eram a verdadeira 
riqueza do mundo.

Ítalo Calvino

Passíveis, se quisermos, de receber o mesmo olhar poético que é remetido por 
Calvino (2007) na epígrafe acima, os catadores de materiais recicláveis, categoria há 
muito tempo presente nas grandes e pequenas cidades brasileiras, se constituíram 
como executores de seu ofício primordialmente por necessidade de sobrevivência. 
A organização da categoria existente atualmente, que pode ser observada a partir 
de entidades como a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 
Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare) e o MNCR, não obliteram o fato de 
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estas pessoas, em sua maioria, exercerem a atividade de catar materiais recicláveis 
como a única opção disponível para a sobrevivência por meio do trabalho (Dias, 
2002b). Essa organização tampouco transcende uma realidade que se faz presente 
de forma maciça nas nossas cidades: a de catadores que trabalham sozinhos, sem 
pertencer a qualquer associação, cooperativa ou movimento, e que, portanto, se 
encontram mais expostos às chamadas situações de vulnerabilidade social, como 
a falta de moradia, bem como a situações de restrição de poder de barganha em 
negociações com os atravessadores, para quem o material catado é vendido.

Como se pode observar pelas entrevistas realizadas, e como atestam, por 
exemplo, Freitas (2005) e Dias (2002b), o que agrupa essas pessoas é o fato de 
exercerem a atividade de catação como alternativa às restritas opções que lhes são 
oferecidas pelo mercado de trabalho. Essa é a característica comum que reúne 
esses homens e mulheres que, por meio de um olhar mais atento, deixam de ser 
“invisíveis” e passam a ser percebidos também nas suas individualidades. A maioria 
exerce a catação em tempo integral e há vários anos. Muitos começaram a catar o 
material na infância, ainda com os pais, continuando a exercer a atividade na vida 
adulta. Há também os catadores que intercalam a atividade com outros trabalhos, 
ou aqueles que se profissionalizaram na atividade há pouco tempo, optando por 
ela em relação a outras atividades exercidas anteriormente. Como já foi dito, há 
aqueles que trabalham sozinhos e os que são filiados a associações ou cooperativas. 
Há os que dormem nas ruas e os que nunca passaram por essa experiência, e ainda os 
que a vivenciaram por muitos anos e hoje possuem residência fixa. Existe, também, 
uma diferença marcante referente ao local onde a catação de materiais é exercida, 
havendo, assim, os catadores que trabalham em lixões ou aterros e aqueles que 
exercem sua atividade nas ruas, antes da disposição final dos resíduos.

Se, de um lado, a situação em que vivem os catadores pode ser lida em termos 
que dizem respeito à fragilidade e à vulnerabilidade, de outro, observamos também que 
essas pessoas parecem ser dotadas de um poder muito específico e interessante: 
o de transformar o lixo em mercadoria. Essa capacidade traz implicações únicas 
simultaneamente nos planos social, econômico e ambiental, a saber: i) o lixo/material 
reciclável a ser transformado em mercadoria cristaliza as relações sociais entre as 
pessoas e das pessoas com ele próprio; ii) uma vez tirado pelo catador do seu destino 
de descarte, o material tem seu status transformado, de lixo a algo que tem valor 
econômico; e iii) essa reorientação no destino do material promove benefícios 
ecológicos para a natureza e para a sociedade.

2.1 Proposições

Procuramos, aqui, realizar um estudo que possa fornecer subsídios para um melhor 
entendimento de questões, como: do ponto de vista dos catadores, se existe um 
desejo manifesto de inclusão na sociedade; se há uma percepção de ocorrência 
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de preconceitos por parte da sociedade; em relação aos últimos anos, se há uma 
percepção de mudança positiva na forma como a sociedade vê o grupo; e quais são 
as principais demandas desses trabalhadores junto à sociedade em geral e a algumas 
de suas instâncias específicas, como governos e setores empresariais.

Ao mesmo tempo, também buscamos lançar luz sobre a forma como os 
catadores lidam com o trabalho e com o material coletado, procurando observar 
se há, por parte dos entrevistados, uma consciência da importância dos serviços 
prestados à sociedade e uma necessidade e reivindicação do reconhecimento 
desses serviços.

As observações empíricas mencionadas foram obtidas em pesquisas de campo 
realizadas entre agosto de 2010 e fevereiro de 2012, em Belo Horizonte. A pesquisa 
teve início durante o Cataforte, curso de capacitação dos catadores promovido pelo 
governo federal e executado pelo Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável 
(Insea). Ao longo de 2011, foi realizado um trabalho de campo em diversos 
eventos cujo público principal era também constituído por catadores, a saber: o 
Seminário Regional sobre a Aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos  
e a Constituição de Redes de Organizações de Catadores; o Encontro Estadual 
por uma Minas com Coleta Seletiva e Inclusão Socioprodutiva dos Catadores; a 
Audiência Pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em Minas Gerais; e o 
10o Festival Lixo e Cidadania.

Durante os eventos mencionados, foram realizadas quatro entrevistas com 
catadores presentes, todos originários de cidades mineiras, três deles lideranças 
da categoria no estado: dona Geralda, 61 anos, uma das fundadoras da Asmare, 
conhecida pela sua atuação na capital mineira; Madalena, 50 anos, natural de 
Itaúna, e Gilberto, 37 anos, catador oriundo de Contagem, sendo os dois últimos 
líderes do MNCR. Entrevistei ainda Cleide, uma catadora de Justinópolis, cujo 
ingresso na atividade de reciclagem era, então, recente. Adicionalmente, em um 
local de catação de materiais, foi realizada uma entrevista com Alair, catador de 
33 anos, natural de Santa Luzia, que trabalha sozinho na capital mineira. As cinco 
entrevistas constituem um dos principais focos de análise empírica do artigo, 
que busca, também, traçar um panorama contextual a respeito dos catadores de 
materiais recicláveis no Brasil, com destaque para Belo Horizonte e seu entorno.

Nesse sentido, o trabalho de campo realizado possibilitou, além das entrevistas 
mencionadas, o contato com catadores de diversas cidades e regiões, os quais, 
conquanto vivenciem contextos diversos, partilham de experiências e situações 
muitas vezes semelhantes. Assim, conformam uma categoria na medida em que 
se reúnem para participar de cursos de capacitação e eventos de mobilização e 
reivindicação de direitos junto à sociedade e ao poder público.
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2.2 A constituição de uma categoria

A catação de materiais é uma atividade presente há várias décadas nas grandes e 
pequenas cidades brasileiras. Durante as entrevistas, Madalena e dona Geralda 
relataram a presença antiga de catadores nas suas cidades de origem. Em Itaúna, 
conforme conta Madalena, essa presença ocorre desde, pelo menos, a própria 
fundação da cidade: “Itaúna tem 106 anos. E nesses 106 anos, a gente ouve história 
de que já existiam, antes da gente, já existiam pessoas que comercializavam, que 
já faziam isso, lá em Itaúna. Os sucateiros” (Entrevista realizada em 25/10/2011).

Se voltarmos nossa atenção mais a fundo para o caso de Belo Horizonte, 
cidade jovem, construída nos fins do século XIX, iremos observar que a atividade da 
catação está presente no cotidiano da capital mineira há, no mínimo, oitenta anos. 
De acordo com Dias (2002b, p. 44), registros históricos apontam que os catadores 
já atuavam na cidade pelo menos desde década de 1930. Cabe mencionar que, até 
1975, ano em que foi criado o Aterro Sanitário da cidade, o lixo era depositado 
em uma das chamadas “bocas de lixo”, no Morro das Pedras. A partir desta data, 
ainda segundo a autora, “a catação de recicláveis na cidade passa a ter no espaço 
da rua o seu lócus privilegiado” (op. cit.).

Dias (2002a; 2002b) descreve também a ocorrência, no período de 1979 a 
1992, das “operações limpeza” promovidas pelos fiscais da prefeitura, que consistiam 
em tentativas de expulsar os catadores das ruas da cidade, confiscando seus materiais 
e promovendo a intimidação dos trabalhadores (cabe lembrar que os catadores não 
dispunham de galpões ou outros locais para realizar a separação do material, que, 
portanto, era feita nas ruas). As sucessivas tentativas de retirada dos catadores das 
ruas da cidade, bem como a promoção de uma imagem do catador como marginal 
(Dias, 2002b, p. 53) são ações que demonstram a existência, no período, de uma 
relação altamente conflituosa entre o segmento e o poder público municipal.

A situação dos catadores de Belo Horizonte, no entanto, passou por uma 
forte transformação, tanto no plano simbólico como no prático, quando ocorreu a 
fundação da Asmare, em 1991. Freitas (2005) e Dias (2002b) descrevem o processo 
de criação da associação como uma reação a marginalização e criminalização impostas 
pela sociedade e pelo poder público. A partir de um trabalho empreendido pela 
Pastoral de Rua, que visava resgatar, junto a esses trabalhadores, as dimensões da 
dignidade e da cidadania (Dias, 2002b; Freitas, 2005), um grupo de catadores 
organizou, em reação à operação limpeza de 1988, um movimento de mobilização 
pelo “reconhecimento do trabalho do catador como categoria profissional, tanto pelo 
poder público como pela população” (Dias, 2002b, p. 58), que culminou com a 
fundação da Asmare, em 27 de abril de 1990, inicialmente com dez associados.

Paulatinamente, por meio de reivindicações e mobilizações diversas, a relação 
dos catadores com a administração municipal foi se revertendo em algo mais positivo 
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para os trabalhadores. Assim, para Dias (2002b, p. 62), a criação da Asmare é o 
marco que:

trouxe à cena novos sujeitos sociais que forçaram a administração pública de então 
a romper com a postura histórica em relação aos catadores como sujeito incapaz de 
intervir nas ações que lhes dizem respeito.

Freitas (2005, p. 16) partilha dessa visão e considera que a fundação da 
Asmare significou a transformação do “espaço de marginalidade em lugar de 
cidadania” para os catadores. Podemos afirmar, então, que a criação da associação 
fundamenta a conquista do grupo pelo direito ao seu trabalho, tendo possibilitado, 
ainda, uma série de outras conquistas importantes: a construção do galpão-sede 
da associação, na avenida do Contorno, em 1992; um convênio com a prefeitura 
para a manutenção do galpão, no mesmo ano; e o reconhecimento formal da 
Asmare, por parte da prefeitura, como parceira prioritária da coleta seletiva em 
Belo Horizonte, em outubro de 1993.

A apropriação da coleta seletiva por parte do poder público em Belo Horizonte, 
notadamente a partir da década de 1990, aponta para a existência de uma parceria 
entre o poder público municipal e os catadores, com destaque para a Asmare, 
parceira oficial. Essa colaboração recente substituiu, assim, uma relação histórica de 
repressão e criminalização dos catadores por parte da prefeitura de Belo Horizonte, 
como descrito anteriormente.

Uma das primeiras associações de catadores surgidas no Brasil,3 a Asmare 
serviu como modelo para a criação de diversas outras. Gonçalves, Oliveira e Silva 
(2008) destacam a positividade da experiência belo-horizontina de parceria entre 
uma associação de catadores e o poder público municipal. Ainda segundo os autores, 
a criação da Asmare contribuiu para o rápido espraiamento da organização dos 
catadores em âmbito estadual e, posteriormente, nacional.

Em 1999, foi realizado, precisamente em Belo Horizonte, o I Congresso 
Nacional dos Catadores de Papel, quando já existia a ideia de se criar um 
movimento nacional. Em 2001, surgiu oficialmente o MNCR, graças à articulação, 
em nível nacional, de demandas semelhantes e lutas por direitos em diversas partes do 
país, relativas ao reconhecimento e à valorização, pela sociedade em geral e pelo poder 
público em especial, dos serviços prestados pelos catadores. Como relata Gilberto:

a gente organizou o movimento mesmo por essa questão da luta dos catadores. 
Porque o catador vivia sem rumo, sem organização, sem nada... Então, aí, até chegar 
o dia que a gente percebeu que não, a gente tinha que se organizar. É lógico que 
não são todos os catadores que se organizaram. Mas uma grande parte quis se 

3. De acordo com Dias (2009), as primeiras associações de catadores surgidas no país foram, respectivamente, a Associação 
de Catadores de Material de Porto Alegre, em 1986, e a Coopamare, de São Paulo, em 1989. Analogamente à Asmare, estas 
associações foram criadas a partir de trabalho sociopedagógico com catadores por parte de organizações da Igreja Católica.
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organizar. Aí a gente começou a criar associações e cooperativas, uns 22 anos atrás 
(...). O movimento mesmo surgiu em 2001, em junho desse ano ele fez 10 anos. 
Depois dessa coisa das cooperativas, das associações, o pessoal viu que a luta, que 
as demandas não eram só locais: enquanto a gente tava sofrendo aqui, tinha gente 
sofrendo do outro lado. Aí o pessoal falou: “Como é que a gente vai poder legitimar 
essa luta?” “Ah, vamos montar um sindicato?” “Não, a gente não é patronal, somos 
autônomos”. Aí o pessoal pensou: “Ah, vamos criar um grande movimento”. Aí surgiu 
o MNCR (Entrevista realizada em 25/10/2011).

Note-se, no trecho transcrito, a contraposição, por parte do entrevistado, de 
dois momentos, separados pelo marco da criação do MNCR: antes dela, segundo 
Gilberto, “o catador vivia sem rumo, sem organização, sem nada”; até que os 
catadores perceberam que “tinham que se organizar”.

Ainda de acordo com Gilberto, o MNCR estimava que, em 2011, havia 
cerca de 1 milhão de catadores no Brasil, dos quais 187 mil se organizavam sob a 
sua bandeira. Entre os objetivos mais gerais do movimento estão a valorização dos 
catadores, a autogestão e o controle da cadeia da reciclagem (MNCR, 2012). Uma 
das suas reivindicações nesse sentido, por exemplo, é relativa à aposentadoria dos 
catadores: o movimento elaborou um projeto de lei que propõe a aposentadoria 
de um salário mínimo, em regime especial, para 25 anos de trabalho.

Cabe ressaltar que a criação do MNCR e o processo de reivindicação por 
demandas e direitos a ela relacionados adquirem, nos anos subsequentes, importantes 
desdobramentos para os catadores no âmbito das políticas públicas.

É interessante notar que, nas entrevistas com as lideranças das organizações 
(dona Geralda, Madalena e Gilberto), a enumeração de dois tempos, um mais 
antigo, em que os catadores eram marginalizados pública e oficialmente, e um 
mais recente, em que a atividade do catador passa a ser mais valorizada e ele é 
considerado parceiro do poder público, é evocada recorrentemente.

Eu comecei a catar papel com oito anos de idade, né. Naquele tempo, as pessoas 
eram tratadas como lixo, ninguém tinha visão de meio ambiente, ninguém nem 
sabia o que era o meio ambiente. E a gente conseguiu achar alternativa de trabalho 
foi no material reciclável. (...) [A situação do catador] é melhor hoje do que quando 
eu comecei, né, mas precisa ser muito mais melhorada ainda (Dona Geralda, em 
entrevista realizada em 25/10/2011).

[A situação do catador] melhorou muito. Mas também cabe a nós ter muita 
responsabilidade com os resíduos. Assim, a gente hoje é reconhecido, as cooperativas 
estão organizadas, as associações (...) Muita coisa foi conquistada. Mas muita ainda 
tem que ser conquistada, e muitas lutas virão, e a gente tem que estar atento por elas, 
por esses desafios (Madalena, em entrevista realizada em 25/10/2011).

[O catador, aos poucos,] vai sendo mais reconhecido, o pessoal dá serviço, a sociedade 
vai tendo outra visão, passa a ter outra visão do catador... Porque antigamente tinha 
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uma visão muito ruim: “Ah, aquele cara ali, ah aquele é um ladrão, aquele é isso, é 
aquilo”, uma visão negativa... E hoje, não vou falar todas as pessoas, toda a sociedade, 
mas quem convive com o catador organizado já mudou esse conceito, aí vê que os 
caras trabalham, passa a conhecer as pessoas, cria vínculo com os catadores (Gilberto, 
em entrevista realizada em 25/10/2011).

A descrição da experiência histórica dos catadores em Belo Horizonte pode 
ser utilizada, ainda, como exemplo para demonstrar a existência de uma relação 
antes conflituosa e, posteriormente, colaborativa, entre os catadores e o poder 
público. Nesse sentido, pode, também, ser utilizada como aproximação para outros 
exemplos, sem qualquer pretensão generalizadora, já que o quadro nacional é 
conformado por realidades bastante diversas. Aproximações (sempre com o cuidado 
de se evitar generalizações automáticas) podem ser realizadas também no que diz 
respeito à questão da construção de uma imagem estigmatizada e preconceituosa 
por parte de setores da sociedade com relação aos catadores, como poderemos ver 
na próxima subseção.

2.3 Dos catadores de lixo aos catadores de materiais recicláveis

A ideia de que os preconceitos em relação aos catadores teriam diminuído 
sensivelmente ao longo dos últimos anos não aparece de forma consensual nas 
entrevistas. Embora, nas falas de dona Geralda, Madalena e Gilberto, tenha sido 
relatada uma melhoria em relação ao tema, na entrevista com Cleide houve uma 
ponderação em relação à questão:

tem assim, tá dividido (...). Tem certos locais que nós vamos, igual assim, a gente tem 
condomínios, tem escolas... Um grupo de pessoas te apoia, outros já olham a gente com 
um ar assim meio de desdém, ainda, sabe, reprovando (...) Aí a gente tá esperando, 
né, ver se a gente consegue ou se sai o nosso galpão. (...) O projeto saiu, saiu até no 
jornal, o local (...) a comunidade não aceitou, falou que não queria o pessoal de lixão, 
prostituta, ladrão, traficante, chamaram a gente assim: “Ah não, vai vir prostituta, vai 
vir ladrão, maconheiro, a gente não quer esse bando de lixeiro aqui não...” (Entrevista 
realizada em 25/11/2011).

A afirmação referida por Cleide reflete a prevalência de preconceitos em 
relação aos catadores. Assim, o passado descrito por dona Geralda (“Naquele tempo, 
as pessoas eram tratadas como lixo”) se mostra, aqui, presente. Além do mais, é 
interessante mencionar uma fala de Alair em que existe a indicação de um juízo 
negativo a respeito da atividade da catação por parte de alguém ou algum grupo: 
“Eles falam que catar material não é trabalho, mas eu acho que é trabalho sim”.4

4. Como não tivemos acesso ao contexto dessa afirmação, podemos também aventar que ela possa se referir à própria 
precariedade da situação dos catadores no que diz respeito a dimensões como o acesso a direitos garantidos pelo 
trabalho formal ou no que se refere ao pequeno poder de barganha dos catadores na venda do material.
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Os preconceitos manifestados por determinadas pessoas ou instâncias da 
sociedade em relação aos catadores são muitas vezes referentes à associação entre 
esses trabalhadores e o lixo, na acepção de algo sujo, descartável, que incomoda. 
Exemplos disso são as “operações limpeza”, realizadas pela Superintendência 
de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte, no passado, e as denominações 
pejorativas recebidas por catadores, relatadas em diversos trabalhos de campo 
(Freitas, 2005). No entanto, com frequência, os próprios catadores se percebem 
como realizadores de atividades que promovem a limpeza, e, associada a ela, a 
preservação do meio ambiente. Durante as entrevistas, pôde-se perceber que esse 
papel não só é assumido como também reivindicado, muitas vezes de maneira a 
colocar os catadores em oposição a segmentos da população que não se preocupam 
com a coleta seletiva.

É bem provável que, ao classificar os catadores com os rótulos mencionados, 
quem realiza essas associações estaria colocando preconceitos derivados da clivagem 
socioeconômica da sociedade e da aversão ao “lixo” acima do principal significado 
da atividade dos catadores, qual seja, o de auxiliar ativamente na reciclagem 
dos materiais.

A existência desse esquema organizativo nos remete fortemente às ideias de 
Douglas (2010), que enfatiza o papel dos sistemas simbólicos na elaboração dos 
esquemas ordenadores relativos à limpeza e à sujeira, inclusive nas sociedades 
contemporâneas. Para a autora, é necessário que abstraiamos as noções de higiene 
e patogenia do nosso conceito de sujeira para conseguirmos visualizar que, embora 
esses conceitos ajam ativamente para que algo seja considerado sujo, há, ainda, a 
atuação de um outro componente: a ordem das coisas. Assim, dentro da lógica 
organizativa, segundo a qual o que se descarta é “lixo”, e, por definição, sujo, 
estabelece-se, para alguns, que quem trabalha com esse material seria também “sujo”.

Como a marginalização pode ocorrer também pelo fato de os catadores lidarem 
com resíduos, e o nome “catadores de lixo” pode adquirir, para muitos membros de 
classes de maior poder aquisitivo, conotação pejorativa, é emblemático e não trivial 
o fato de vários catadores organizados se autodenominarem “catadores de material 
reciclável”, tendo, ainda, batizado a principal organização nacional da categoria 
de “Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis”. O incômodo 
dos entrevistados com a utilização recorrente do termo “lixo” por parte de várias 
pessoas e segmentos da sociedade parece ser tão grande que, durante as falas, foram 
realizadas correções e observações a respeito.

Na verdade, tem uma coisa que o pessoal usa muito, que é falar essa palavra, lixo. 
Não é lixo, é material reciclável (Gilberto, em entrevista realizada em 25/10/2011).

Não é lixo, né?... Não existe lixo. Eu falo que, se fosse lixo, eu não tinha criado nove 
filhos, não tava aí até hoje trabalhando, né? Então, não é lixo. É matéria que sai 



extraída da natureza e que as pessoas não dão o destino correto pra elas. Nós dá esse 
destino. Há muitos anos, nós sabe como fazer isso (Dona Geralda, em entrevista 
realizada em 25/10/2011).

A fala de Gilberto originou-se de uma observação minha a respeito da coleta 
seletiva, na qual, ressalto, não mencionei a palavra “lixo”. No caso de dona Geralda, 
conversávamos a respeito do trabalho dos catadores quando ela fez o reparo. Assim, 
as observações de ambos podem ser interpretadas como reações a colocações feitas 
recorrentemente em relação a essa terminologia, muitas vezes de forma pejorativa, 
e que são, sob o seu ponto de vista, errôneas. Uma das conclusões interessantes a 
que chegamos, então, é que, do ponto de vista dos catadores, o material coletado 
não é considerado lixo. As denominações utilizadas por eles para o material, de 
acordo com o que se pôde observar, são “reciclagem”, “reciclado” ou “material 
reciclável”. Este último termo é o mais utilizado oficialmente pelos grupos de 
catadores nas reivindicações e eventos dos quais participei, tendo sido, ressalte-se, 
o termo escolhido para ser utilizado no próprio nome do movimento.

Para refletir a respeito dessa preocupação, transcrevemos abaixo as definições do 
termo “lixo” que constam em dois dos principais dicionários do português brasileiro.

Lixo: 1- qualquer objeto sem valor ou utilidade ou detrito oriundo de trabalhos 
domésticos, industriais etc. que se joga fora; 2- recipiente próprio para acondicionar 
lixo; 3- coisa ordinária, malfeita feia; 4- pessoa sem qualquer dote moral, físico ou 
intelectual; 5- a camada mais baixa da sociedade, escória, ralé (Houaiss e Villar, 2001).

Lixo: [De or. obscura] S.m. 1. Aquilo que se varre da casa, do jardim, da rua, e 
se joga fora; entulho. 2. P. ext. Tudo o que não presta e se joga fora. 3. Sujidade, 
sujeira, imundície. 4. Coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. 5. Restr. Resíduos 
que resultam de atividades domésticas, industriais, comerciais, etc. 6. Fig. V. ralé 
(1) (Ferreira, 1999).

Além do termo “lixo” ser rejeitado em razão das conotações negativas que a 
palavra traz, deve-se mencionar também que, semanticamente, ele só é aplicável 
a quem o descarta. Para as pessoas que recolhem o material e lhe dão um destino 
diferente do descarte, esse termo, em seu estrito sentido, não é correto, já que se 
trata precisamente do material que irá ser aproveitado para lhes prover o sustento. 
Num certo sentido, o lixo de alguns é o sustento de outros, tanto diretamente, 
como no caso dos catadores que pegam restos de comida,5 como no caso dos que 
apreendem o “lixo reciclável” e o transformam em “material reciclável”.

O aparentemente simples ato dos catadores de pegarem esses resíduos já 
promove uma verdadeira transformação no status do que foi jogado fora: o que 
era lixo passa a ser algo não só reciclável, mas que irá, de fato, ser reciclado. Ainda 

5. Situação, em geral, mais comum no caso de catadores de aterros ou lixões.
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que, intrinsecamente, antes da coleta, o lixo já seja dotado dessa condição de 
“reciclável”, trata-se, até então, de uma mera potencialidade, que poderá ou não ser 
realizada. E é precisamente a atuação do catador que condiciona a realização dessa 
possibilidade. Embora o catador não represente o único elo da cadeia que existe 
entre o descarte do resíduo (condição de “lixo”) e a sua reutilização na indústria, é 
ele quem promove a transformação do status do material. Se o produto é criado pela 
indústria e o lixo advém da sua utilização pelo consumidor, o material reciclável 
como tal é, de fato, criado pelo catador.

2.4 Do lixo à mercadoria

É precisamente a utilidade do material que é levada em conta por lideranças 
e também, oficialmente, pelo MNCR para distinguir as categorias “lixo” e 
“material reciclável”.

Uma condição presente para muitos dos que trabalham com a catação é o fato 
de terem um poder de barganha pequeno e não disporem da tecnologia necessária 
para o processo de reciclagem dos materiais recolhidos. Vem daí a imposição da 
venda do material para atravessadores. No caso dos catadores que trabalham 
individualmente, a venda é feita para pequenos atravessadores, donos dos depósitos 
conhecidos como ferros-velhos (e que, em geral, são os proprietários dos carrinhos 
utilizados pelos trabalhadores para recolher os materiais); no caso dos catadores 
organizados em cooperativas ou associações maiores, como a Asmare, a venda é 
realizada para os grandes aparistas, os quais, por sua vez, transacionam o material 
para as indústrias de reciclagem. A figura 1 ilustra esquematicamente esse processo.

FIGURA 1
Cadeia de consumo e reciclagem e principais atores envolvidos

Produto Lixo/material reciclável Novo produto

IndústriaConsumidores Catadores

Pequenos atravessadores

Grandes atravessadores

Indústria

Elaboração da autora.
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Ao se unirem em organizações, os catadores conseguem, em geral, quebrar 
um dos elos da cadeia, justamente o do pequeno atravessador. As falas de Gilberto 
e de Alair transcritas a seguir descrevem esse processo.

Ele [o dono do depósito] encaminha pros grandes aparistas, aí depois dos grandes 
aparistas vai pra indústria. Depois que a gente se organizou, a gente consegue 
encaminhar pros grandes aparistas. Pra indústria, a gente ainda não consegue. (...) 
Algum material é prensado, outro é solto, depende do preço. A gente já quebrou 
um ou dois elos da corrente. Os aparistas fazem lobby, existe um cartel (Gilberto, 
em entrevista realizada em 25/10/2011).

[No depósito] eles emprestam o carrinho pra gente, né? Eles emprestam o carrinho 
pra gente, a gente vai e cata os negócios e vende pra eles. Aí eles levam pra São Paulo, 
Rio de Janeiro, aí recicla de novo (Alair, em entrevista realizada em 19/10/2011).

A insuficiência de fábricas de processamento de material em relação à escala 
em que é feita a coleta para a reciclagem é um dos diversos possíveis exemplos que 
refletem a prevalência, na sociedade, do modelo voltado para o consumo crescente, 
que implica a geração também crescente de resíduos. A predominância desse 
modelo chega a impedir que materiais com alto potencial de reciclagem, como o 
vidro, sejam, muitas vezes, encaminhados para o processo de reaproveitamento.

Mesmo associações mais antigas e renomadas, como a própria Asmare, não 
conseguem realizar a venda dos materiais diretamente para a indústria, por uma 
questão de escala. Exatamente com o objetivo de alcançar a venda direta para a 
indústria de reciclagem, em 2006, a Asmare e outras nove associações e cooperativas 
da Região Metropolitana (RM) de Belo Horizonte se uniram para constituir 
a Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede de Economia Solidária 
(Cataunidos), rede de economia popular que tem por objetivo a profissionalização 
dos catadores e a comercialização conjunta do material reunido. Em 2011, outras 
dezesseis organizações de catadores da RM de Belo Horizonte e também do Colar 
Metropolitano se juntaram à rede (Catanotícias, 2011).

Segundo Marx (2004), a mercadoria expressaria a cristalização das relações 
de trabalho envolvidas no processo de sua produção. Nesse sentido, podemos dizer 
que o material reciclável coletado cristaliza o trabalho do catador, que, também no 
sentido marxiano, acaba sendo apropriado pelos donos das indústrias de reciclagem, 
que não teriam matérias-primas se não houvesse a atividade dos catadores.

2.5 Educadores ambientais ou o direito à coleta seletiva

Ao exercerem sua atividade tendo como objetivo imediato a própria sobrevivência, 
os catadores acabam por realizar um serviço de utilidade pública, tanto no âmbito 
da coleta do lixo como no campo da reciclagem de materiais que, caso fossem 
descartados, ocupariam espaço de aterros e lixões, aumentando o volume de 
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resíduos e diminuindo a vida útil desses locais destinados ao descarte. Benefícios 
para o meio ambiente, ou, em outras palavras, para a natureza e para a sociedade, 
surgem, assim, como uma espécie de “efeito colateral positivo” do trabalho dos 
catadores. Desse modo, é interessante notar que uma das prescrições incorporadas 
ao ascendente paradigma ambiental, no plano de um discurso considerado correto 
e recomendável por um crescente número de setores da sociedade contemporânea, 
qual seja, a realização da coleta seletiva, originou-se da necessidade de sobrevivência 
de grupos excluídos de outros meios para a reprodução da vida. Os catadores que, 
no passado, muito antes da instituição da coleta seletiva como categoria, realizavam 
a atividade de separação dos resíduos, foram, então, os pioneiros desse ecologismo 
urbano referente ao lixo.

Cabe, aqui, então, nos debruçarmos sobre uma das questões norteadoras deste 
trabalho: os catadores teriam consciência desse efeito? Como se daria a relação deles 
com a ação de realizar um serviço de utilidade pública, isto é, haveria reivindicações 
expressivas junto ao poder púbico e também à sociedade de uma forma mais geral 
pelo reconhecimento da importância desse trabalho?

As falas das lideranças entrevistadas, dona Geralda, Madalena e Gilberto, 
expressam uma clara reivindicação pelo reconhecimento dos serviços prestados 
pelos catadores. O papel pioneiro na separação dos materiais que constituem os 
resíduos é destacado, por exemplo, por Gilberto:

a coleta seletiva tem mais de cem anos. (...) A coleta seletiva já existe há muitos anos, 
muitos anos, só que oficialmente não, né. Agora, assim, a gente acha que criou, a gente 
espera que não seja um modismo, criou uma coisa que é a coleta seletiva, ecologia 
(...). Isso é bom também (Entrevista realizada em 25/10/2011).

Nesse sentido, a atividade dos catadores se aproxima muito do que Joan 
Martinez Allier (2009) denomina “o ecologismo dos pobres”. Para o autor, o 
conflito inevitável entre a ordem econômica dominante e o meio ambiente dá 
espaço para a constituição do que seria uma terceira corrente do movimento 
ambientalista, caracterizada, precipuamente, “não [por] uma reverência sagrada à 
natureza, mas, antes, [por] um interesse material pelo meio ambiente como fonte 
de condição para a subsistência” (Allier, 2009, p. 34). A ética deste segmento, ainda 
nas palavras do autor, “nasce de uma demanda por justiça social contemporânea 
entre os humanos” (idem, ibidem).

Ainda segundo o autor, em muitos dos diversos contextos que constituem 
tal corrente “os atores de tais conflitos não utilizam um discurso ambientalista” 
(Allier, 2009, p. 39). Com relação aos catadores, observamos que, inicialmente, 
não há a formulação desse discurso; é mais recentemente que nele é incorporada a 
bandeira ambiental, no contexto da reivindicação pelo reconhecimento dos serviços 
prestados pela categoria. Assim, no caso das lideranças entrevistadas, a percepção 
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da prestação de serviços ambientais é nítida, mas parece de fato ter vindo depois, 
como podemos perceber a seguir.

Há longos anos, a gente já presta um serviço ambiental, há muitos anos. E a gente, 
por falta de informação, por falta de capacitação, a gente não via, muitos catadores 
não viam isso. Hoje, depois dos programas do governo federal, do governo estadual, 
das instituições apoiadoras dos catadores, do movimento, a gente começou a ver isso 
de outra forma, ver a valorização do nosso trabalho, ver o quanto que o catador é 
importante pro meio ambiente e pra sociedade em geral (Madalena, em entrevista 
realizada em 25/10/2011).

Aí depois de uns anos é que veio o meio ambiente. Aí nós fizemos passeatas, muitas 
passeatas, pra conseguir aquele galpão que a gente tem na Contorno. Foi no tempo 
do Patrus, que implantou a coleta seletiva, que deu reconhecimento ao catador. 
Mas foi muita luta, até hoje nós tamos na luta, né... Agora, com a questão do meio 
ambiente, as pessoas agora têm visão de meio ambiente, catador também sabe, né, 
que ele tá preservando o meio ambiente, e nossa vida muda. Mas não foi fácil, foi 
muito difícil (D. Geralda, em entrevista realizada em 25/10/2011).

Ambas as entrevistadas estabelecem uma correlação entre a ascensão do 
discurso ambiental na sociedade e a valorização dos catadores. A esse respeito, cabe 
afirmar ainda que, se a ascensão do discurso ambiental colaborou para que muitos 
catadores adquirissem consciência acerca da importância da realização da coleta 
seletiva, foi também o despontamento desse paradigma que levou, indiretamente, 
outros setores da sociedade a descobrirem o potencial econômico dos resíduos. Essa 
descoberta ajuda a contextualizar as reivindicações, por parte de muitos catadores e 
pelo próprio MNCR do “direito à coleta seletiva”, que parece vir sendo ameaçado 
pela percepção recente, por outros sujeitos, das possibilidades de valorização dos 
resíduos. Assim, é possível entender a seguinte fala de dona Geralda: “Aí eu tenho 
medo também da perda, né. Tudo que valoriza muito perde, né. Então a gente 
quer segurar isso na nossa mão” (Entrevista realizada em 25/10/2011).

Cabe também considerar que, diante do fato de a prática da coleta seletiva 
estar longe de ser majoritariamente realizada, os catadores se defrontam com uma 
outra perda decorrente de motivo oposto àquele mencionado anteriormente: o fato 
de muitas pessoas não separarem o material, mesmo diante de todas as facilidades 
para fazê-lo, como descreve Cleide:

tem local que o pessoal já separa o material adequadamente, aí nós temos a coleta lá 
nas gaiolas. Aí dentro da gaiola o pessoal joga o lixo, joga o material da coleta seletiva 
na lixeira (...). Aí a gente vê ainda a falta de educação e conscientização da comunidade 
(...). Precisa ser feita uma campanha de orientação até o pessoal aprender realmente 
a necessidade de a gente ter a coleta seletiva (Entrevista realizada em 25/11/2011).

O papel de educadora ambiental assumido aqui por Cleide é utilizado com 
recorrência pelo MNCR em apresentações realizadas para catadores em cursos e 
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oficinas de capacitação. Além disso, termos como “agente ambiental” e “educador 
ambiental” vêm sendo incorporados também pelas políticas públicas. A reivindicação 
do direito à coleta seletiva pela categoria adquire, assim, novos contornos.

3 PARADOXOS E CONTINUIDADES DEFINIDORES DO LUGAR DOS CATADORES 
NA SOCIEDADE BRASILEIRA

De primeiro, nós éramos escravos. Hoje nós somos poderosos. A reciclagem dá 
poder. (...) De primeiro nós éramos escravos. Hoje a gente vota em quem a gente 

quer. (...). A sua própria cabeça é o seu mestre. (...) Nós precisamos andar é 
bonito. Precisamos andar cheirosinho. Precisamos comer bem.

(Seu Luiz, catador, em módulo do Cataforte)

Uma questão essencial que norteia nossa reflexão é: como ocorre a interação entre a 
forma pela qual se dá a apropriação dos direitos por parte dos catadores e a maneira 
como estes direitos são entendidos e abordados pelo poder público? Uma das 
dimensões mais esclarecedoras no tocante a essas relações é o campo das políticas 
públicas relacionadas ao grupo. Interessa aqui, portanto, abordar as percepções 
subjacentes às situações nas quais se constroem essas políticas.

3.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos
Conquanto o paradigma do crescimento econômico prevaleça na orientação de 
várias políticas públicas no Brasil, a crescente valorização das questões ambientais 
nas últimas décadas pode ser percebida no âmbito de algumas ações. Nesse sentido, 
a mobilização de alguns setores, notadamente o MNCR, conjugada à atuação 
governamental, levou à aprovação, em agosto de 2010, da Lei no 12.305, que 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos  (PNRS) e cujas diretrizes significam 
uma revolução no setor.

A complexidade das relações entre produtores, consumidores e recicladores 
(categoria utilizada, aqui, para englobar todos os personagens que atuam na 
realização da reciclagem, entre eles os catadores) fica explicitada quando observamos 
as diretrizes da PNRS. Nelas, são detalhadas recomendações que trazem à tona 
questões diretamente ligadas a essas relações, chegando, inclusive, a colocar em 
xeque padrões consolidados. Algumas diretrizes da política representam mudanças 
essenciais nas atribuições de responsabilidades pela geração e gestão dos resíduos 
sólidos. Uma dessas mudanças é a introdução do conceito de “responsabilidade 
compartilhada” pela geração de resíduos.

Fazendo uso desse conceito, a lei define responsabilidades para consumidores, 
produtores e poder público. Assim, cabe mencionar que os primeiros, conforme 
estabelece o art. 35, são obrigados, quando houver coleta seletiva, a “acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados” (Brasil, 2010, 
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art. 35); bem como a “disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis 
e recicláveis para coleta ou devolução” (op. cit.). Os produtores e distribuidores 
(englobando aqui os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes) 
ficam responsáveis pelo processo de logística reversa de produtos específicos, 
como agrotóxicos, pilhas e baterias e produtos eletroeletrônicos. Já produtos em 
embalagens recicláveis, feitas de plástico ou vidro, por exemplo, também poderão 
estar sujeitos à logística reversa, de acordo com possíveis acordos setoriais e termos 
de compromisso (op. cit., § 1o, art. 33).

3.2 Apontamentos para análise de algumas dimensões da PNRS

A introdução do conceito de responsabilidade compartilhada pelos resíduos gerados 
pela produção/consumo de bens significa um dado novo para a sociedade brasileira. 
Numa economia capitalista, cujo principal mote é o crescimento econômico, e os 
principais valores, aqueles associados à produção e ao consumo crescente, uma lei 
que preconiza diretrizes referentes à regulação dos resíduos simboliza a ascensão de 
uma preocupação com a questão ambiental e, também, como podemos ver a partir 
da leitura de outros artigos dessa legislação, com a inclusão social dos catadores.

Assim, constam, como princípios e objetivos da PNRS, a integração 
dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (Brasil, 2010, 
art. 6o); e, como instrumentos, “o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis” 
(op. cit., art. 8o).

Não obstante a lei trazer prescrições que incorporam o paradigma ambiental, 
cabe indagar até que ponto a sociedade conseguirá incorporar as mudanças 
práticas previstas, já que, além de a legislação ser recente, o modelo historicamente 
predominante é o do consumo crescente e da não preocupação com a geração 
dos resíduos. Assim, tanto no campo das ações como no das ideias, é difícil 
vislumbrar uma mudança de paradigma num futuro próximo. A esse respeito, 
Leff (2007, p. 9) afirma:

não basta se firmarem acordos e convenções, que depois de colocados em prática 
vão ser regidos por essa mesma racionalidade instrumental e econômica que hoje 
questionamos, mas sim ir legitimando outras formas de compreensão da vida e da 
complexidade do mundo e uma nova ética da práxis no mundo.

Num sentido semelhante, Zhouri (2010) analisa os conflitos ambientais no 
Brasil, afirmando que eles “surgem das distintas práticas de apropriação técnica, 
cultural e social do mundo material” (op. cit., p. 17). Considerando que as práticas 
de apropriação material dos bens de consumo e produção e dos resíduos por eles 
gerados não ocorrem de maneira homogênea entre as classes sociais, notadamente 
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em um país com grandes desigualdades socioeconômicas, como o Brasil, cabe 
indagar como ocorrerá o que poderíamos chamar de apropriação material das 
diretrizes da política por parte dos diferentes grupos sociais envolvidos. Embora a 
lei, explicitamente, configure uma orientação para a valorização do trabalho dos 
catadores de materiais recicláveis, existe a preocupação, por parte de alguns setores 
dos movimentos sociais que organizam a categoria, em evitar a exploração, por 
parte de entidades privadas, do serviço dos catadores, que, em virtude das condições 
econômicas desfavoráveis a que estão submetidos, são vulneráveis a esse tipo de risco.

Uma política que estabelece regulações relativas à responsabilidade na geração e 
administração dos resíduos em uma sociedade que economicamente é ainda fortemente 
impulsionada pela ideia do crescimento traz à tona as complexidades e contradições 
existentes, que fazem com que o processo mencionado seja, inegavelmente, também 
complexo e difícil. Além da complexidade das relações entre o paradigma do crescimento 
econômico e o paradigma da preservação ambiental, existem, é claro, as descontinuidades 
entre os paradigmas de cada um desses campos, que estão, aqui, simplificados. Assim, 
por exemplo, no que diz respeito ao que está sendo nomeado paradigma da preservação 
ambiental, há inúmeras divergências. Existem diversas controvérsias em relação 
aos próprios conceitos de termos como “desenvolvimento sustentável”. De acordo 
com Leff (2007), “O discurso do desenvolvimento sustentável não é homogêneo. 
Pelo contrário, expressa estratégias conflitantes que respondem a visões e interesses 
diferenciados” (op. cit., p.10).

Interessa, portanto, investigar até que ponto a ação de compatibilizar interesses, 
como propõe a PNRS, é possível. No que diz respeito aos conflitos entre o paradigma 
econômico e o ambiental, é interessante mencionar Zhouri (2010, p. 17), para 
quem a atuação do Estado brasileiro é marcada por uma ambiguidade de papéis: 
de um lado, há o domínio da implementação de políticas responsáveis pelo próprio 
acirramento dos conflitos ambientais; de outro, ocorrem brechas de contestação 
a esse paradigma.

A relação dessas questões com a PNRS precisa ser mais bem analisada, e, 
numa dimensão mais profunda, essa análise só poderá ser feita à medida que 
forem sendo cumpridas as etapas de sua implementação. Não obstante, é possível 
aventar algumas hipóteses a respeito da recepção da lei, como aquelas referentes a 
disputas de interesses relativos tanto ao tipo de destinação dos resíduos (reciclagem 
e incineração se situando em campos de interesse opostos por parte dos atores 
envolvidos) quanto ao próprio mercado da reciclagem.

A situação dos catadores nesse contexto denota a existência de uma distância 
entre política e prática que, não raro, caracteriza a situação de grupos marginalizados 
socialmente no Brasil. Assim, embora não devamos menosprezar avanços potenciais 
que podem advir com a PNRS, tampouco devemos nos esquecer de considerar o 
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quanto a efetivação destes avanços se faz difícil, devido à influência não desprezível 
de diversas questões estruturais.

Deve ser considerada, ainda, a situação dos catadores não filiados a associações 
e cooperativas, que não são contemplados pela maioria das políticas públicas, as 
quais priorizam, via de regra, a inclusão de organizações de catadores. Assim, 
vale ressaltar que, na PNRS, o objetivo da integração dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos tem como instrumento de efetivação o incentivo 
à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação 
de catadores de materiais recicláveis (Brasil, 2010, art. 6o e 8o).

Embora a criação de associações e cooperativas possa trazer diversos ganhos 
para os catadores, como, por exemplo, um aumento do poder de barganha junto 
a atravessadores e órgãos públicos, é necessário considerar também a atuação dos 
catadores não associados. Dessa maneira, para propiciar a efetivação da inclusão 
dos catadores proposta na PNRS, seria necessário que as políticas se voltassem 
também para os catadores que trabalham individualmente, presentes em diversas 
localidades do país.

Cabe ressaltar ainda que a apropriação e associação constante do catador à 
bandeira ambiental só é possível a partir da prática, de fato, de um papel ecológico. 
No entanto, como já abordado, este papel permaneceu, por muitas décadas, invisível 
para a própria sociedade e também para grande parte dos catadores, que só se 
apropriam do discurso ambiental no momento em que se organizam e percebem 
que realizam um serviço importante e ambientalmente correto para a sociedade. 
Esta, nas últimas décadas, também passa a incluir questões ambientais em sua 
agenda, ainda que a inclusão ocorra a partir de ações, apropriações e discursos bem 
diversos, nem todos legítimos no sentido de implicarem ações efetivas em prol da 
natureza ou mesmo de um modelo econômico mais sustentável. Não obstante, o 
que se pretende ressaltar é que, com a ascensão da bandeira ambiental, diversos 
setores passam a utilizá-la em seus discursos, o que demonstra que, aos olhos de 
parte expressiva da sociedade, “ações ecologicamente corretas” que “preservem o 
meio ambiente” adquirem um valor inédito.

É justamente nesse contexto que os catadores, assumindo um nexo causal que 
imbrica a questão ecológica, o pioneirismo na coleta seletiva e as políticas públicas 
recentes relativas à destinação dos resíduos, passam a reivindicar o reconhecimento 
dos serviços prestados à sociedade. A ascensão do paradigma ambiental, a descoberta 
recente, por outros atores, da possibilidade de transformação do lixo em mercadoria, 
a organização dos catadores como categoria profissional, bem como a elaboração de 
políticas públicas voltadas ao direcionamento correto dos resíduos, notadamente 
a PNRS, passam a configurar uma nova ordem no que diz respeito ao destino 
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do lixo na sociedade brasileira. Agora, prescrições legais, orientações ambientais 
e novas descobertas econômicas são fatores que irão adquirir peso significativo 
nas decisões dos elaboradores e executores de políticas públicas, empresários, e, 
em alguns casos, dos próprios consumidores. Em um plano que antes envolvia, 
diretamente, apenas catadores, atravessadores e indústrias de reciclagem, passam 
a operar novos sujeitos, impelidos a agir seja para seguir a lei, seja para preservar 
o meio ambiente, ou para auferir lucros em um mercado até então subterrâneo, 
mas que, agora, é cada vez mais visível.

3.3 Reciclagem, consumo e valoração

Numa ordem social em que se atribui valor máximo ao consumo, tanto no que diz 
respeito ao status social como no que concerne ao funcionamento da economia – 
pois não podemos nos esquecer de que estamos em uma sociedade que opera em 
função de sua economia (Polanyi, 2000), e, tampouco, que se trata de uma economia 
que tem como um dos motores de seu funcionamento justamente o consumo –, se 
anuncia, então, um dado novo. Em meio à continuidade do império do consumo, 
que se expressa, entre outros fatores, na obsolescência programada, nos créditos 
desenraizados de bases reais, nas expressivas desigualdades de recursos entre os 
indivíduos e, ainda, sobretudo, na criação programada, constante e crescente de 
novos objetos a serem consumidos, emerge outro objeto de valorização, justamente 
o reverso do consumo: a reciclagem. Tanto por razões oriundas de preocupações 
éticas (sejam estas relacionadas a questões ambientais ou legais) quanto por puro 
interesse econômico, a reciclagem ascende como valor, pois, nesses contextos, 
reciclar quer dizer, respectivamente, “consumir menos” e “auferir lucro em um 
novo mercado”.6

Quais são os efeitos dessa valorização inédita da reciclagem? Ela poderá ter 
repercussões sobre os catadores, promovendo o seu efetivo reconhecimento como 
protagonistas pioneiros de uma atividade só muito recentemente valorizada pela 
sociedade? Esses trabalhadores conseguirão uma remuneração pelos serviços 
prestados à sociedade que os faça sair do grupo dos mais pobres da população?

Muitas das reivindicações dos catadores observadas nas audiências, encontros, 
seminários e cursos observados realizam-se exatamente no sentido de tentar 
fazer com que essas questões sejam respondidas de forma afirmativa. A própria 
reivindicação da utilização da categoria “catadores de materiais recicláveis” simboliza, 
exemplarmente, a exigência por respeito, já que, como mencionado, o termo “lixo” 
induz associações com algo sem valor, descartado. Assim, assumir a autodefinição 
de “catadores de materiais recicláveis” implica a apropriação de uma associação a 
elementos menos negativos, fato que tem alto valor simbólico.

6. Reciclar, ainda no sentido aqui denominado econômico, pode significar, também, “reduzir custos”, como já mencionado.
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No entanto, ainda que o ethos preconizado em discursos de líderes do MNCR 
e outros atores simpatizantes da categoria possa ser apropriado por catadores em 
situações diversas, as condições externas permanecem, em vários casos, desfavoráveis 
aos grupos de catadores. Assim, são recorrentes, nos eventos abordados, relatos 
de catadores de diversas localidades do estado e do país a respeito de problemas 
relativos ao não cumprimento de condições legais por parte de prefeituras ou de 
acordos firmados por empresas, bem como da falta generalizada de apoio de algumas 
entidades governamentais, expressa em carências diversas, como a necessidade de 
caminhões, prensas, galpões7 etc.

Outras reivindicações são concernentes à capacidade das indústrias de 
reciclagem, consideradas insuficientes para a demanda oriunda da quantidade 
de material recebida por algumas associações. Durante a Audiência Pública do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, em Minas Gerais, dona Geralda fez comentários a 
respeito da carência dessas indústrias em Belo Horizonte:

a minha preocupação é porque a gente tá trabalhando pra dar incentivo às associações, 
mais coleta seletiva, mas não estamos pensando em como é que nós vamos trabalhar 
pra que eles possam gerar mais fábrica, né (...) Porque eu tô lá, com quatro boxes de 
vidro, e não acho mercado de jeito nenhum (...) Eu acho que nós, catadores, temos 
que começar a pensar se o governo vai criar fábrica pra nós entregar o nosso material, 
porque fica difícil. (...) Eu acho que a gente tem que começar a procurar também 
fábrica (...) Aqui em Belo Horizonte, nosso papel vai pro Rio, pra São Paulo (...) Por 
que não uma fábrica aqui, em cada município, sei lá? (...). Não adianta aumentar a 
coleta seletiva e obrigar os governos do estado a estar doando material pra nós se nós 
não tem como escoar esse material rápido. Eu acho que nós temos que pensar nisso 
(...) Tem muito pouca fábrica pra nós trabalhar (Entrevista realizada em 25/10/2011).

A fala de dona Geralda expressa uma condição essencial para a realização da 
reciclagem: a presença das indústrias. Ela faz menção a uma questão importante: 
condições legais que imponham a doação dos materiais descartados para os 
catadores são insuficientes se não houver indústrias para promover a reciclagem 
dos mesmos. O caso do vidro, referido por dona Geralda, é exemplar: embora 
a Asmare receba volume significativo de doações do material, não há interesse 
econômico pronunciado, por parte de empresários do ramo, em promover a sua 
reciclagem, fato que inviabiliza a sua comercialização pelos catadores.

Nesse sentido, vale lembrar que, por não controlarem o processo industrial da 
reciclagem, os catadores são dependentes dessas indústrias, o que os leva a estarem 
sujeitos a situações como a mencionada anteriormente. Dessa maneira, além de 

7. Não raro, catadores não dispõem de locais para realizar o armazenamento e a separação de materiais, atividades 
que são feitas, então, de forma improvisada, por vezes no espaço da rua (como ocorria com os catadores da Asmare 
antes da constituição da associação). Durante o trabalho de campo, cheguei a conversar com catadores que realizavam 
essas atividades na própria residência. 
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precisarem se submeter ao preço em geral definido pelos grandes atravessadores (no 
caso de Belo Horizonte, por exemplo, a concentração econômica do setor é grande), 
os catadores encontram-se, também, subordinados aos interesses econômicos das 
indústrias. Há, ainda, uma dependência do grupo em relação àqueles que produzem 
a condição mais indispensável para a realização do seu trabalho: os que descartam 
o material. Em outras palavras, trata-se exatamente dos consumidores, que, seja 
ao produzir o lixo a partir do simples descarte dos resíduos (que nem sempre é 
realizado da maneira correta), seja por meio da doação dos resíduos aos catadores, 
criam, num sentido mais literal do que aquele utilizado por Gilberto, o material 
reciclável. A criação do material ipsis litteris ocorre numa etapa ainda anterior, qual 
seja, a da indústria responsável pela produção dos bens que se tornarão resíduos 
integral ou parcialmente (como as embalagens, por exemplo).

3.4 Catadores e sociedade: interdependência

É, portanto, em uma relação de interdependência que se encontram catadores de 
materiais recicláveis, consumidores e produtores de bens. Essa relação é constituída 
de forma complexa, a partir de um conjunto de interseções entre as atividades 
exercidas por cada um desses segmentos. Assim, como já apontado, os catadores 
sobrevivem, diretamente (do aproveitamento de resíduos de alimentos, roupas, 
entre outros) ou indiretamente (via a venda do material reciclável coletado), dos 
resíduos descartados pelos produtores ou consumidores de bens. Esses grupos, por 
sua vez, obtêm benefícios diversos graças à atuação dos catadores: os produtores, 
com a redução de custos propiciada pela economia de energia que resulta do 
processo de reciclagem; e os consumidores, tanto com eventuais reduções nos preços 
decorrentes dessa economia nos custos como, também, com o aumento na vida útil 
dos aterros propiciado pelo trabalho dos catadores, que, nesse sentido, beneficia 
sociedade e natureza integralmente. No contexto recente da ascensão da bandeira 
ambiental, produtores e consumidores são, ainda, beneficiados pela atividade dos 
catadores também no plano simbólico, já que produtos que “ajudem a preservar 
o meio ambiente”8 são dotados, agora, de uma carga simbólica positiva aos olhos 
de parte dos consumidores.

Esses ganhos decorrem do fato de a atividade de recolher materiais ter se 
constituído, para os catadores, em um modo de sobreviver por meio do trabalho. 
Como observado durante a pesquisa, podemos afirmar que este fato ocorreu em 
função dessas pessoas não encontrarem outras opções de trabalho (formais ou 
informais) que lhes seriam preferíveis à atividade da catação. Em outras palavras, os 

8. A noção de dádiva parece estar contida também na máxima de “ajudar o meio ambiente”, que sintetiza uma 
concepção antropocêntrica, característica das sociedades ocidentais contemporâneas, de superioridade do poder de 
ação do ser humano em relação à natureza. Assim, comumente, mesmo assertivas como a citada, que buscam aproximar 
seres humanos e natureza, trazem embutidas uma oposição entre nós, seres humanos, e a natureza ou o meio ambiente. 
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catadores são, nesse sentido, excluídos da possibilidade de lutar pela sobrevivência 
por meio de diversos outros trabalhos.

O trabalho na catação, historicamente, traz, para aqueles que o exercem, a 
associação a uma série de estigmas e preconceitos por parte de diversos setores da 
sociedade. Implica, também, a exposição a riscos à saúde e, ainda, a indefinições 
em virtude da dependência de decisões de outros sujeitos, como os grandes 
atravessadores, que definem os preços das mercadorias, os empresários do ramo 
da indústria da reciclagem e os próprios consumidores, que descartam os materiais 
a serem recolhidos pelos catadores.

No sentido econômico, os catadores de materiais recicláveis ocupam uma 
posição paradoxal. Responsáveis pela transformação do lixo em mercadoria, 
integram o cerne de um amplo circuito relativo à produção e ao consumo de 
bens. Não obstante, economicamente, também estão em uma posição marginal: 
rejeitados por um mercado de trabalho que não lhes oferece outras oportunidades, 
e possuindo, portanto, baixo poder aquisitivo, são, como consumidores, de pouco 
interesse para determinados mercados.

No sentido social,9 como já apontado, os catadores foram e ainda são, em certas 
localidades, objeto de marginalização e preconceitos. Dependendo do contexto e 
do grupo em questão, podem estar, ainda, excluídos de diversas outras dimensões 
sociais e econômicas, como: i) o mercado de consumo de determinados produtos, 
sendo necessário mencionar que os catadores dão contribuição significativa para 
a reciclagem de produtos aos quais muitas vezes não têm acesso como bens de 
consumo; ii) alguns direitos sociais básicos garantidos pela Constituição de 1988, 
como moradia, saúde, alimentação e educação; e iii) uma remuneração suficiente 
para suprir suas necessidades, como também garantido pela Constituição.

4 LIMINARIDADE E EXCLUSÃO: CARACTERIZAÇÃO PERMANENTE  
OU TRANSITÓRIA DAS RELAÇÕES ENTRE OS CATADORES E A  
SOCIEDADE BRASILEIRA?

“Sou catador, mas sou cidadão também”.

(Líder do MNCR, em apresentação durante o Cataforte)

A definição apresentada como epígrafe desta seção enseja a possibilidade de utilização 
do termo exclusão para caracterizar muitas das relações cultural e historicamente 
constituídas entre a sociedade brasileira e os catadores.

9. Embora o “econômico”, em qualquer forma que se queira usar para defini-lo, seja parte integrante do “social”, 
apartamos, aqui, ambos os domínios a fim de possibilitar uma reflexão mais incisiva, já que a separação entre estas 
esferas constitui uma característica marcante da nossa sociedade. Um balizamento fundamentado e instigante a respeito 
dessa reflexão pode ser encontrado em Polanyi (2000). 
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Escorel (2006) ressalta que, no contexto original em que foi postulado 
como vocábulo da teoria social, a França das décadas de 1980 e 1990, o conceito 
de exclusão era relativo a pessoas que haviam se tornado supérfluas à esfera de 
produção da ordem capitalista. A autora propõe, então, que, no caso brasileiro 
(no qual, diferentemente do francês, não houve uma inserção da população no 
contexto da cidadania previamente às modificações mencionadas), sejam levados em 
conta outros fatores para definir uma situação em que o termo possa ser aplicado. 
Assim, ela considera que, no Brasil, a exclusão social pode ser caracterizada como 
“um processo de vulnerabilidade, fragilização e ruptura dos vínculos em várias 
dimensões na vida social” (op. cit., p. 258), ampliando a aplicabilidade do termo 
original para outras esferas além daquela relativa ao mundo do trabalho. Em outras 
palavras, a autora considera necessário que “o conceito de exclusão social tenha 
por referência o campo da pobreza e das desigualdades sociais em suas múltiplas 
dimensões e não apenas a necessária porém insuficiente relação com a esfera do 
trabalho” (op. cit., 2006, p. 263).

Consideramos que, pelo fato de os catadores exercerem seu ofício muitas 
vezes em virtude de não encontrarem outras possibilidades de trabalho, as suas 
relações com a sociedade podem ser caracterizadas por uma situação de exclusão, 
conforme é preconizado pela utilização original do termo. Assim, em muitos 
casos, é exatamente porque o mercado de trabalho os exclui que essas pessoas vão 
buscar sua sobrevivência catando resíduos. Muitas vezes, como já mencionado, 
eles começam a atividade desde muito cedo, acompanhando os pais, havendo, 
então, um histórico familiar de sobrevivência por meio desse trabalho e também 
da exclusão de outras atividades.

Não obstante, no que se refere ao sentido apontado por Escorel, observamos 
uma situação histórica de exclusão dos catadores. A sua desvinculação das esferas do 
consumo, dos direitos sociais e de um tratamento não preconceituoso se constituiu 
de forma estrutural, e, embora haja um contexto macroeconômico desfavorável 
nas décadas de 1980 e 1990, ele não é a causa principal – mas, sim, antes, um 
acirramento – das condições de vulnerabilidade social que caracterizam as vidas 
dessas pessoas. Entre os entrevistados, dona Geralda e Madalena, por exemplo, 
seguem um histórico familiar de, respectivamente, mãe e pai que trabalhavam como 
catadores ainda na primeira metade do século XX, fato que atesta que, já naquela 
época, o modelo socioeconômico dominante não os incluía.

É, portanto, de maneira antitética que muitos catadores se encontram 
historicamente excluídos do sistema econômico como consumidores (por receberem 
remuneração muito baixa) e como trabalhadores formais ou que realizem outros serviços 
legitimados pela sociedade, ao mesmo tempo que são os responsáveis pela transformação 
do lixo em mercadoria e, num certo sentido, os próprios criadores desse mercado.
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Nesse sentido, os catadores se encontram em uma situação paradoxal, como já 
referido aqui: elo fundamental na concretização da cadeia econômica da reciclagem, 
deixam, muitas vezes, de ter acesso aos próprios produtos criados por ela; vistos, por 
vezes, por alguns, sob o estigma da sujeira, se representam como os que “educam” 
as pessoas a não jogarem o lixo na rua; tratados, historicamente, pelo poder público 
como marginais, chegando, inclusive, a ser alvo de ações repressoras, vêm sendo, 
recentemente, considerados por várias instâncias das esferas governamentais como 
“agentes ambientais” e “educadores ambientais”; apesar do histórico estrutural de 
exclusão e marginalização, expresso, muitas vezes, por ações de algumas prefeituras 
municipais que não os veem como parceiros e, sim, como inimigos, vêm sendo 
alvo, também, de tentativas de inclusão por intermédio da PNRS e de várias ações 
efetuadas por agentes do poder executivo.

É, então, sempre entre os signos de uma exclusão explícita e de uma inclusão 
indireta ou incipiente que os catadores se situam na sociedade, o que nos leva a 
evocar fortemente o conceito de liminaridade,10 conforme proposto por Turner 
(2008) para elaborar uma abordagem teórica referente às relações entre os catadores 
e a sociedade brasileira. A partir de ideias inicialmente introduzidas por Van Gennep 
(2011), que demonstrou a existência de um período liminar no estudo de diversos 
rituais, Turner utiliza o conceito de liminaridade para representar também “o ponto 
intermediário numa entre duas posições da sequência de status” na estrutura social 
(Turner, 2008, p. 221). O autor considera, ainda, a possibilidade incipiente de 
utilizar o conceito para se descrever um estado, não mais uma passagem (Turner, 
2008, p. 243).

Assim, é possível, inicialmente, tecer um paralelo entre a própria sucessão de 
posições rituais descrita por Turner e as situações vividas pelos catadores no que diz 
respeito às suas relações com a sociedade: inicialmente, muitos catadores passam 
por um processo de separação da estrutura social: antes empregados (na pesquisa, 
pudemos verificar que a situação de perda do emprego é associada, muitas vezes, a 
momentos de crise econômica nacional vivenciada por esses trabalhadores, o que os 
leva a buscar a sobrevivência por meio da catação de materiais), participam da ordem 
estrutural; em seguida, passam, então, a ocupar uma condição de liminaridade, 
caracterizada, segundo Turner, pela ambiguidade de status do sujeito ritual bem 
como por sua “invisibilidade nos termos da definição padrão da sua cultura” (Turner, 
2008, p. 216). Assim observamos que, até um período recente, muitos catadores 
passaram pela situação de invisibilidade, seja esta explícita ou simbólica, marcada, 
neste caso, pela falta de ações do poder público e da sociedade para incluí-los como 

10. Embora o autor conceitue outros termos que também podem ser aplicados aos catadores, como “marginalidade”, 
“outsiderhood” e “inferioridade estrutural”, preferimos o termo “liminaridade” como mais apropriado para caracterizar as 
relações entre catadores e sociedade brasileira. Justificamos esta preferência em virtude de a ambiguidade, característica 
marcante da liminaridade, estar fortemente presente no âmbito dessas relações, como apontado. 
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cidadãos e sujeitos com direitos sociais e econômicos garantidos. Já na terceira 
fase, segundo Turner (2008), a consumação da passagem se expressa no retorno do 
grupo ou do sujeito à estrutura social, e ocorre, muitas vezes (mas, como sublinha 
o autor, não necessariamente), em uma posição mais elevada.

O material reciclável, como também já referido, possui um status liminar na 
medida em que não é mais “lixo”, já que foi apropriado pelos catadores, que lhe 
darão uma destinação com sentido de utilidade, e tampouco é “mercadoria”, já 
que ainda não foi comercializado.

A contraposição entre catadores e sociedade, representando, respectivamente, 
o limiar da estrutura social e a própria estrutura,11 conforme caracterizado por 
Turner, é expressa na diferença relativa à própria denominação do grupo: para 
a maior parte da sociedade, são “catadores de lixo”; para eles mesmos, conforme 
apontado diversas vezes, são “catadores de materiais recicláveis”. A diferenciação 
realizada nesse sentido pelos catadores expressa não apenas uma reivindicação por 
respeito e reconhecimento, como já apontado, mas, também, uma contraposição 
em relação à sociedade no que diz respeito ao tratamento dos resíduos, como se 
pode ver claramente nos discursos do movimento nacional dos catadores.

Diante do quadro recente mencionado, marcado pela ascensão da bandeira 
ambiental, de políticas públicas mais favoráveis aos catadores, como a PNRS, e da 
organização dos catadores em movimentos de reivindicação junto à sociedade e ao 
poder público, cabe indagar, então, se os catadores atingirão, na sociedade brasileira, 
uma nova e mais elevada posição.

Em outras palavras, a questão, aqui, é saber se os catadores chegarão à terceira 
fase descrita por Turner (reintegração), adquirindo o “novo poder da vida pós-liminar” 
(Turner, 2008, p. 240-241) ou se permanecerão na liminaridade como estado. Assim, 
o empoderamento possibilitado com o fortalecimento da categoria dos catadores 
(tanto internamente, via MNCR, como externamente, via cursos de capacitação 
etc.) consegue promover uma mudança no tocante às relações dos catadores com a 
sociedade brasileira?

Se esta mudança se efetivar, isto é, se os catadores passarem a ser reconhecidos 
pela sociedade como prestadores de um serviço importante e receberem por isso 
uma remuneração justa, poderemos dizer que nos encontraremos, então, numa 
situação de mudança estrutural, conforme também mencionado teoricamente por 
Turner (2008). Assim, se a reciclagem efetivamente “der poder” aos catadores, eles 
poderão, enfim, sair do status liminar e passar a um novo estado na sociedade, no 
qual estarão, então, precisamente como afirma o autor, dotados de “um novo poder, 

11. O conceito de estrutura utilizado por Turner (2008, p. 221) se refere a uma noção da sociedade “enquanto um 
sistema diferenciado, segmentado de posições estruturais”.
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adquirido pela fraqueza da liminaridade que se tornará ativo na vida pós-liminar” 
(Turner, 2008). Pois não é exatamente a absorção de um conhecimento relativo 
à reciclagem para fins de sobrevivência o que mais especifica os catadores e lhes 
possibilita viverem tanto tempo nos limiares da sociedade?

Entretanto, se essas mudanças não forem concretizadas, seja em virtude dos 
obstáculos já mencionados aqui, seja daqueles que podem advir potencialmente, 
como aventa a própria Madalena (“Muita coisa foi conquistada. Mas muita ainda 
tem que ser conquistada, e muitas lutas virão, e a gente tem que estar atento por 
elas, por esses desafios...”), a liminaridade permanecerá, então, como um estado, 
até que condições para efetivar a passagem possam um dia surgir na sociedade.

Esperar e contribuir para que elas surjam, e para que a passagem ocorra 
com justiça reconhecedora do trabalho e dos direitos dos catadores, auxiliando, 
assim, também na mudança para uma sociedade mais justa e sustentável, é o que 
é necessário fazer.
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