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1 INTRODUÇÃO: FATORES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO TRABALHO DAS 
CATADORAS E DOS CATADORES

Coleta seletiva, separação e reciclagem de materiais são atividades realizadas 
informalmente ou de forma organizada por meio de associações e cooperativas de 
catadores e catadoras.7 Na maioria dos países em desenvolvimento, aproximadamente 
1% da população está envolvida com a recuperação de recursos (Gutberlet, 2012; 
Wilson, Velis e Cheeseman, 2006). A maior parte trabalha de maneira informal 
e individual na coleta de materiais recicláveis descartados na rua por escritórios 
ou empresas e, na pior das hipóteses, nos aterros e lixões (Medina, 2008). Estes 
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trabalhadores informais, muitas vezes, separam e armazenam os materiais em casa, 
acrescentando ainda outras implicações à saúde ocupacional.

O nível de organização, a disponibilidade de espaço e a infraestrutura para o 
trabalho (tais como prensas, empilhadeiras, mesas, computadores), as habilidades 
administrativas e de negócios, assim como a quantidade de cooperados, divergem 
muito entre os grupos. Variam também o nível de apoio dado aos grupos pelo poder 
público e o nível de colaboração entre os catadores e a população. Cada município 
ainda se diferencia pela geografia, principalmente pela topografia, pelo nível 
de urbanização, pela infraestrutura viária e pelas condições de transporte dos 
materiais recicláveis.

Este estudo foi desenvolvido com os seguintes grupos de catadores e catadoras:

• Vila Popular e Nova Conquista, do Programa Vida Limpa, em Diadema;

• Raio de Luz e Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais 
Recicláveis do Bairro Assunção e Adjacências (Refazendo), em São 
Bernardo do Campo; e

• Cooperativa de Trabalhadores da Coleta, Triagem e Comercialização de 
Materiais Recicláveis e Prestadores de Serviços (Coopercose) e Cooperativa 
União Ambiental e Artesanal Mofarreje, em São Paulo.

A maioria desses grupos era participante do Projeto Gestão Participativa e Sustentável 
de Resíduos Sólidos, (Participatory Sustainable Waste Management – PSWM),8 projeto 
Brasil-Canadá, de gestão de resíduos sólidos, do qual as autoras faziam parte desde 2005. 
O PSWM visava fortalecer os grupos de coleta seletiva na região metropolitana de 
São Paulo, aumentando o diálogo entre catadores e governo, apoiando a concepção 
de políticas públicas inclusivas de resíduos sólidos, entre outros objetivos. O caráter 
desta pesquisa é participativo e de pesquisa-ação. A gestão participativa do projeto 
Brasil-Canadá (como ficou conhecido o PSWM) permitiu a estreita colaboração 
entre os membros de cooperativas e associações de catadores da Grande São Paulo.9

O objetivo deste estudo é gerar coletivamente o conhecimento sobre as 
condições de trabalho e os possíveis perigos e fatores de risco associados à coleta, 
à classificação, à manipulação e ao transporte dos materiais separados para fins 
de reciclagem. Os catadores ainda sofrem estigmatização e exclusão, tanto social 

8. O PSWM é uma parceria entre a Fundação de Apoio à Feusp (Fafe) e a Universidade de Victoria financiada pela Agência 
Canadense para o Desenvolvimento Internacional (Canadian International Development Agency – Cida) entre 2006 
e 2012. A colaboração se dá por meio do programa de parceria universitária (University Partnerships in Cooperation 
and Development – UPCD) da Associação de Universidades e Faculdades do Canadá (Association of Universities and 
Colleges of Canada – AUCC). A pesquisa recebeu aprovação do comitê de ética da Universidade de Victoria. Para mais 
informações acerca do projeto, acessar: <http://pswm.uvic.ca/pswm-program-programa-pswm/>.
9. As autoras agradecem o apoio dado por Solange Dias de Araujo no planejamento e na realização de todas as oficinas 
e visitas às cooperativas.
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quanto econômica, de forma generalizada. Ser capaz de contar suas histórias, 
ouvir as outras experiências e questionar as causas da exclusão e do preconceito são 
partes importantes no empoderamento dos indivíduos. Nossa pesquisa teve uma 
abordagem qualitativa, confirmando e valorizando o conhecimento anteriormente 
negligenciado e, finalmente, contribuindo para uma melhor compreensão das 
complexas condições sociais, culturais, econômicas e políticas que moldam o 
trabalho destas pessoas. O processo de investigação foi articulado com estratégias 
de capacitação, ajudando a superar as lacunas de conhecimento, capacitando e 
evidenciando os participantes como agentes de mudança social.

2 ESTUDO PARTICIPATIVO COMO EIXO CENTRAL DA PESQUISA-AÇÃO

A participação ativa foi o princípio metodológico fundamental aplicado neste 
estudo, essencial para a construção de um entendimento coletivo da práxis dos 
catadores na sua vida diária. Do conjunto de onze cooperativas e associações com 
vários grupos de catadores do projeto Brasil-Canadá, foi definida a participação de 
seis desses grupos nesta pesquisa-ação, que teve início com a escolha dos critérios 
de seleção dos representantes de cada um dos seis coletivos envolvidos nas oficinas 
seguintes (figura 1).

FIGURA 1
Reunião de apresentação da proposta de pesquisa na Coopercose, São Paulo  
(15 fev. 2011)

Elaboração das autoras.
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A pesquisa foi organizada em três fases: mobilização, oficinas e feedback dos 
encontros nas cooperativas de origem desses representantes. O objetivo da dinâmica 
das oficinas e das reuniões iniciais nas cooperativas era o de socializar, começar as 
discussões das expectativas relativas a este estudo e identificar as principais demandas 
do conjunto de cooperados. Durante a mobilização, o nosso grupo apresentou 
a proposta e os objetivos da ação orientada para estudar as seis cooperativas de 
reciclagem e convidou os seus membros a escolher dois representantes para participar 
nas oficinas e agir como interlocutores de conhecimentos entre o grupo de pesquisa 
e a cooperativa.

No início das oficinas, realizaram-se atividades de “quebra-gelo” para promover 
um ambiente de aprendizagem aberto e confiante. As oficinas possibilitaram o 
levantamento de informações e o mapeamento dos fatores de risco e dos perigos para 
a saúde dos catadores, bem como as respectivas estratégias para sua superação, durante 
as fases de trabalho de coleta, separação e manipulação de materiais recicláveis.

Durante essas oficinas, os cooperados mapearam aspectos de saúde relacionados 
com as suas condições de trabalho, com base em seus conhecimentos práticos. Esta 
informação constituía a base das discussões e orientou a definição das prioridades 
em nossa investigação para construir um plano de ações. No decurso da atividade 
de mapeamento, discutiram-se os vínculos predominantes entre as condições de 
saúde e o atual contexto histórico da coleta seletiva, da diversidade de condições 
humanas e dos espaços físicos no contexto da catação. Também foram levantados 
os contextos políticos locais diferenciados de cada um dos municípios.

Nem cooperativas, nem participantes da pesquisa foram entendidos como 
objetos de estudo, foram, sim, vistos como participantes, de forma deliberativa, 
no processo de investigação sobre suas condições de vida e trabalho. A pesquisa 
permitiu o reconhecimento das relações entre o contexto histórico, político, 
econômico e ambiental do país. Os princípios fundamentais em nossa metodologia 
foram o respeito ao conhecimento dos participantes, a construção coletiva de novos 
conhecimentos e a sistematização de maneira coletiva. A constante preocupação 
reflexiva do grupo de pesquisa envolvendo catadores e a aplicação de técnicas de 
pesquisa participativa foram fundamentadas e embasadas por autores como Carlos 
Rodrigues Brandão (1987), Orlando Fals Borda (1988), Michel Thiollent (2005) 
e René Barbier (2002), entre outros.

A riqueza das interações durante as oficinas e reuniões tornou-se transparente 
por meio de diversas formas de expressão, como comunicação oral, linguagem 
corporal, gráfica (diagramas, tabelas) e artística (desenhos, pinturas), retratando a 
imaginação, além de inúmeras outras representações, elementos que evidenciam 
as diferentes leituras do mundo, do conhecimento sistematizado e da sabedoria 
popular (figura 2). Métodos artísticos oferecem uma variedade de ferramentas 
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criativas que podem ser usadas para coletar dados e descrever, explorar e captar 
informação durante o processo de pesquisa (Kesby, 2000).

FIGURA 2
Oficina realizada na Fundacentro (26 maio 2011)

Elaboração das autoras.

Com a finalização das oficinas de educação ambiental e saúde do trabalhador 
na Fundacentro, começamos a nova etapa da pesquisa, que chamamos de feedback: 
apresentação dos resultados para todos os membros das seis cooperativas, promoção 
e engajamento em uma reflexão coletiva sobre a melhoria dos espaços de trabalho 
e das interações entre os trabalhadores. Em cada uma das seis cooperativas que 
participaram do estudo, foi realizada uma reunião para apresentar e discutir os 
resultados obtidos neste processo de coprodução do conhecimento. Os principais 
aspectos discutidos estavam relacionados com a urgência de conscientizar o grupo a 
respeito dos riscos de saúde dos trabalhadores, da valorização da troca de experiências 
entre diferentes cooperativas a fim de buscar soluções práticas para os problemas 
de saúde e da necessidade de envolver outros agentes sociais para encontrar estas 
soluções. Também foram ressaltadas a importância de garantir o diálogo entre grupos 
de catadores e a necessidade de promover formas coletivas para a avaliação dos 
problemas de saúde oriundos do trabalho. Posteriormente, um panfleto educativo 
resumindo a pesquisa e os resultados foi distribuído aos participantes, bem como 
às outras cooperativas de reciclagem da região.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 1 resume as principais conclusões desta pesquisa. A maioria desses 
problemas já havia sido identificada como fator de risco em outros estudos, o 
que foi inclusive verificado na revisão bibliográfica sobre a saúde ocupacional de 
recicladores informais e organizados, conduzidos por Binion e Gutberlet (2012).

QUADRO 1
Principais fatores de risco para a saúde identificados nas oficinas

Fatores de risco para a saúde Descrição

Químicos Resíduos nas embalagens, como recipientes de produtos de limpeza tóxicos, sacos de cimento etc.

Biológicos
Contato com fungos e bactérias em embalagens contaminadas, sobras de alimentos misturados 
com materiais recicláveis, infecções devido a vetores transmissores de doenças, como pombos, 
ratos, insetos etc.

Físicos
Iluminação insuficiente, falta de ventilação, superfícies com piso irregular ou pavimentos com piso 
danificado, falta de cobertura (teto) ou cobertura danificada, vazamentos hidráulicos, goteiras etc.

Acidentais
Acidentes durante a coleta na rua (acidentes de carro, atropelamento) ou na cooperativa (perda de 
dedos quando operam a prensa, pilhas instáveis, superfícies inseguras, cortes devido a instrumentos 
pontiagudos, vidros, metal, papel e plástico misturado aos outros materiais).

 Ergonômicos
Postura inadequada devido à ausência de infraestrutura apropriada na coleta, separação e 
processamento de materiais recicláveis, ausência de circulação de ar (ventilação), iluminação 
insuficiente, organização insegura do trabalho.

Vulnerabilidades emocionais
Estigma social, estresse, depressão, ansiedade, desequilíbrio de forças, instabilidade emocional, 
dependências associadas ao consumo de drogas e álcool etc.

Elaboração das autoras.

Alguns catadores consideram o trabalho pesado, enquanto outros percebem-no 
como sujo, perigoso, mas igualmente indispensável e antigo, uma vez que há referências 
de sua existência já na Idade Média. Estes trabalhadores reconhecem que são responsáveis 
por coletar grande parte do material reutilizável e reciclável e que representam um elo 
importante na cadeia produtiva desses materiais. São, de fato, recuperadores de recursos. 
No entanto, a coleta seletiva informal, como é feita atualmente, muitas vezes significa 
uma atividade penosa, perigosa e insalubre para os envolvidos.

Os catadores realizam parte do trabalho a céu aberto, sem instalações 
necessárias ao desenvolvimento do trabalho, como banheiros, e sem acesso a 
água; frequentemente, trabalham durante longas jornadas. Somando-se a esse 
quadro das condições de vida e trabalho, a remuneração permanece muito baixa, 
principalmente quando o governo local não paga pelo serviço da coleta.

As oficinas revelaram as exposições dos catadores e das catadoras a toda sorte de 
riscos durante as várias etapas do trabalho: coleta, recepção, transporte do material, 
classificação, prensagem e pesagem, armazenamento, transporte e comercialização. 
Eles também são expostos a riscos devido às condições sanitárias inadequadas em 
seu ambiente de trabalho, incluindo a área de banheiros, vestiários e refeitório, 
considerados com pouca higiene e conforto, em algumas cooperativas.
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Durante a etapa da coleta, os catadores realizam inúmeros movimentos de 
subida e descida do caminhão, nem sempre da forma mais adequada. No caso 
do catador, este tem de suportar o peso do carro e também do material coletado, 
sobrecarregando, assim, sua musculatura e coluna vertebral, o que lhe acarreta um 
conjunto de dores no corpo.

Na coleta seletiva porta a porta,10 os catadores ficam expostos a outra situação 
de risco em função do acondicionamento inadequado dos resíduos pela população. 
Às vezes, ao recuperarem materiais recicláveis nos sacos de lixo postos na rua pela 
população, acabam sofrendo cortes nas mãos e nos braços em consequência de 
objetos perfuro-cortantes também armazenados de forma incorreta. Ainda em 
relação a essa etapa da coleta, os catadores apontaram os horários das refeições como 
outro problema de saúde, por serem bastante irregulares, particularmente quando 
trabalham isolados na rua. Quanto à qualidade dos materiais coletados, além dos 
objetos perfuro-cortantes, foi repetidamente mencionado que estes ainda vêm 
muito sujos, algumas vezes com resíduos de alimentos, expondo os trabalhadores 
à contaminação biológica e/ou química.

O acesso aos equipamentos de proteção individual (EPIs), do tipo luvas 
e máscaras, é muito raro nesta atividade, principalmente nos grupos menos 
organizados e com pouco apoio do governo local. Quando disponibilizados, na 
maioria das vezes os catadores não os utilizam. Outros estudos e nossas próprias 
observações durante muitos anos de pesquisa com os catadores informais de materiais 
recicláveis reforçam esses resultados. Uma das razões é que as luvas disponíveis 
dificultam a sensação tátil necessária para identificar as diferentes qualidades dos 
materiais, obstaculizando, portanto, a classificação.

Os catadores se referem à entrada do material na cooperativa como outra 
etapa com risco para a saúde em função da recepção de muitos materiais sujos 
e cortantes, podendo causar contaminações. Além disso, também mencionam o 
peso dos bags,11 que podem cair sobre os catadores enquanto eles os empilham. 
Estes trabalhadores percebem a fase de separação do material como um trabalho 
intenso, requisitando força física, atenção e conhecimento sobre as propriedades 
dos materiais.

Com frequência a separação é realizada com o material espalhado pelo chão, 
forçando os trabalhadores a permanecerem de cócoras, sentados em um pequeno 
banco ou mesmo em um caixote improvisado como bancada de trabalho. Nesta 
etapa são realizados movimentos repetitivos, e materiais excessivamente pesados 
são carregados. Temos, portanto, uma combinação perigosa, podendo levar ao 

10. É a coleta diferenciada de materiais recicláveis contidos nos resíduos sólidos domiciliares e separados na residência. 
Esta coleta é realizada por catadores organizados.
11. Bags são sacos grandes, em geral de ráfia, usados por indústrias e também na coleta seletiva.
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desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos, como lesões por esforços 
repetitivos e desvios na coluna vertebral.

O manuseio do papelão constitui-se em um grande risco, pois estes, quando 
estão empilhados, são bastante instáveis e escorregadios, causando frequentemente 
quedas. Além disso, a necessidade de lidar com os metais e materiais de ferro 
representa, segundo os catadores, risco de cortes e perfurações. A própria constituição 
do ferro, comumente com pontas, além do peso são geradores de acidentes. 
Os plásticos, vidros e móveis apresentam o risco da contaminação biológica e 
química (urina e detergente são frequentemente coletados em embalagens de 
refrigerante), provocando alergias, infecções e doenças respiratórias.

Acidentes ocorrem ao longo do processo de prensagem, particularmente se a 
prensa não possui mecanismo de proteção para as mãos. Remover continuamente 
os fardos da prensa e empilhá-los leva a danos osteomusculares.

Pesar os fardos antes da venda do material é uma etapa que também não 
está livre de fatores de risco, particularmente quando as balanças são velhas. Esta 
atividade envolve sobrecarga muscular e risco de danos à coluna por causa da 
movimentação dos fardos, constituindo perigo à saúde pela ausência de transporte e 
outros equipamentos adequados no interior da cooperativa. Catadores mencionaram 
com frequência a dificuldade de levantar, pesar e armazenar os bags e fardos de 
material comprimido em função do peso.

Outros grupos de queixas não foram relacionados a uma etapa específica do 
trabalho, mas referem-se a aspectos mais gerais:

• espaço físico, incluindo infraestrutura inadequada, falta de instalações 
elétricas, iluminação e ventilação deficientes, excesso de umidade e 
infiltração de água;

• riscos biológicos (presença de ratos, pombos, baratas e outros insetos); e

• relações humanas conflituosas, dificuldades na administração e organização 
do trabalho, uso caótico e mal aproveitado do espaço.

Além dos problemas de saúde mais diretos e imediatos, como dores na coluna, 
dermatoses ocupacionais e dores generalizadas no corpo, estão também sujeitos a 
intoxicações por substâncias em função de estarem expostos durante as várias fases 
da atividade a diferentes tipos de materiais, como componentes eletroeletrônicos.

Chamamos atenção para o uso e abuso de álcool e outras drogas por esses 
trabalhadores, e a ingestão da caloria vazia. Fossa e Saad (2006, p. 6), que têm 
pesquisado a relação entre trabalhadores que lidam com resíduos e consumo 
alcoólico, afirmam que:



209

Pesquisa-Ação em Educação Ambiental e Saúde dos Catadores: estudo de caso  
realizado com integrantes de cooperativas de coleta seletiva e reciclagem na região 
metropolitana de São Paulo

o confronto da identidade do trabalhador com o valor atribuído à mesma, diante do 
mundo social, pode ser o gerador desse sofrimento. Os sentimentos de sofrimento 
surgem, também, da baixa autoestima que o trabalhador possui, sendo que a 
estratégia usada é a negação do próprio sofrimento e, em outros, é o uso excessivo 
de bebidas alcoólicas.

Velloso (1995) ressalta o nível de vulnerabilidade destes trabalhadores devido 
à falta de estrutura em suas vidas, combinado com um sofrimento mental de serem 
expostos a prejuízos e agressões na rua. Os catadores sabem muito bem que há 
riscos relacionados à situação precária nas quais eles têm que trabalhar. Buscam 
formas de descarregar frustrações e agressividade, as quais frequentemente incluem 
o consumo de álcool como uma estratégia para aliviar a tensão interna.

Santos (1996), buscando compreender a multiplicidade dos significados de 
trabalhar na rua e lidar com resíduos sólidos, afirma que:

ela [a pinga] é a metáfora do processo de inclusão pela exclusão do coletor de lixo. Ela 
substitui o alimento, energiza para o ritmo, protege do olhar do outro envergonhado 
e encobre a vergonha.

A “pinga” é um estimulante para iniciar a dura jornada de trabalho e, também, para 
manter o ritmo imposto pelo grupo. Mantém os trabalhadores “eufóricos” e estimula 
a solidariedade entre eles, além de complementar as carências alimentícias.

Enquanto “remédio de garrafa”, higieniza o seu corpo “contaminado” pela sujeira e 
ajuda o coletor a trabalhar com o que é descartável, com o lixo, ajudando-o a não 
se sentir lixo.

A “pinga” é remédio para tudo, principalmente para aliviar suas tristezas e vergonhas 
de ser coletor. A “pinga” “lava a alma” e protege o corpo maculado pela exclusão, 
dando a sensação de inclusão (op. cit., p. 169).

Ademais, Dias (2002), após observar as condições de vida, as trajetórias e 
os modos de estar e de ser dos catadores de materiais recicláveis, finalmente faz 
referência ao uso de drogas ilícitas como sendo uma expressão da dureza e da 
concretude do trabalho desenvolvido nesta categoria profissional.

A pesquisa de Nicolau (2003) também vê o trabalho como um instrumento de 
inclusão social, particularmente quando moradores de rua passam a integrar cooperativas 
de reciclagem e quando a coesão social do grupo pode ajudar a superar o uso das 
drogas. A autora também observou, por parte dos coordenadores do centro de triagem, 
o desenvolvimento de uma série de estratégias para impedir ou dificultar o acesso às 
drogas e seu uso pelos trabalhadores, por exemplo, manipulando o vale-transporte 
diariamente, evitando assim que o utilizem como moeda para a compra da bebida.

Em casos mais extremos, a forma de expressão do sofrimento, humilhação e 
desamparo é a violência e, por fim, a loucura. Segundo Fossa e Saad (2006, p. 8):
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para que o sofrimento desses trabalhadores possa ser minimizado, e o prazer 
potencializado, torna-se necessário o conhecimento da importância do trabalho de 
coleta de lixo [leia-se coleta de material reciclável] não apenas pelos próprios catadores, 
mas também pela sociedade.12

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: FATORES DE RISCO PARA A SAÚDE E 
RECOMENDAÇÕES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DOS CATADORES E DAS CATADORAS

O processo da pesquisa-ação permitiu que se descobrisse uma gama de sérios 
problemas de saúde ocupacional, devido à exposição a riscos químicos, biológicos 
e físicos, lesões musculoesqueléticas, traumas mecânicos e sofrimento psíquico 
frequente. Além disso, os representantes de duas cooperativas mencionaram 
frustração e insatisfação, resultantes da ausência de transparência e da baixa 
participação nas decisões da cooperativa. Dois participantes trouxeram à tona, 
como principal problema de saúde, as relações de trabalho estressantes entre os 
cooperados. Ao longo das nossas ações com estes grupos, percebemos que este 
problema é frequentemente associado a lideranças que reproduzem as estruturas 
sociais hegemônicas e opressivas, incluindo a desigualdade de gênero (Nunn e 
Gutberlet, 2013).

Vale a pena mencionar ainda a existência de falsas cooperativas,13 as quais 
são de fato a reprodução de empresas que não obedecem às leis trabalhistas, não 
cumprem as obrigações legais, não respeitam os princípios internacionais do 
cooperativismo como recomendado pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), na sua Recomendação 193, de 2002 (Smith, 2004), e pela Aliança 
Cooperativa Internacional (International Co-operative Alliance – ICA).14 Estas 
falsas cooperativas não aplicam, por exemplo, o princípio das decisões democráticas, 
desenvolvem práticas discriminatórias, não investem na educação dos cooperados, 
nem contribuem para o desenvolvimento sustentável do local.

Além disso, a pesquisa apontou a presença de ratos, pombos e insetos como 
um sério problema, pois estão em grande quantidade nas cooperativas e podem ser 
vetores de doenças. As autoridades locais de saúde estão conscientes do problema e 
constantemente realizam ações para reduzir as infestações. Porém, as causas principais 
dessa situação são a contaminação dos recicláveis na fonte – ou seja, a falta de uma 
separação limpa dos materiais entre recicláveis, orgânicos e de descarte na residência 

12. As autoras desta pesquisa consideram que os catadores coletam material reciclável e não lixo.
13. Cooperativas são organizações coletivas que contribuem com bens e serviços para o exercício de uma atividade 
econômica, social ou ambiental sem fins lucrativos e em que as tarefas são distribuídas com igualdade de 
oportunidades. Porém, fraude e “cooperativa falsa” são comuns em todas as áreas, inclusive entre a organização 
da coleta seletiva. Nesse caso são pessoas que se apoderam da direção da cooperativa e não obedecem aos 
princípios e às regras do cooperativismo.
14. Disponível em: <http://ica.coop>.
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–, como também a má organização do trabalho e a ausência ou escassez de ações 
governamentais. A educação ambiental continuada da população é uma necessidade 
para garantir a adequada separação e o preparo dos recicláveis na fonte geradora.

Durante vários momentos das oficinas, foram apontados os problemas da 
exclusão social e da dificuldade em relação à moradia, ampliados pela dependência do 
álcool e das drogas de vários catadores e catadoras, frequentemente sem tratamento 
especializado. O estudo também revelou impactos emocionais causados pela 
estigmatização e pelo preconceito ainda existente em relação à população que faz 
a coleta de resíduos. Os catadores ressaltaram a necessidade de conscientização da 
população sobre seu trabalho, para serem reconhecidos e remunerados como agentes 
ambientais que efetuam um serviço público essencial de limpeza e recuperação de 
materiais recicláveis.

A pesquisa-ação envolveu todos os participantes (catadores, catadoras, 
universitários e especialistas) desde o início, em todas as etapas do processo. Isso 
permitiu a criação e mobilização de conhecimentos sobre saúde e segurança nas 
cooperativas. Também facilitou a obtenção de valiosas informações primárias sobre 
o trabalho relativo aos danos à saúde dos catadores e catadoras.

Os variados problemas levantados pelas cooperativas nas diferentes atividades da 
coleta seletiva foram claramente reconhecidos pelos catadores; e, para alguns desses 
problemas, foram sugeridas soluções pelos participantes durante as oficinas e reuniões.

Catadores e pesquisadores de coleta seletiva reiteraram que o governo, 
particularmente o governo local, deve reconhecer e encaminhar soluções para 
melhorar as condições de trabalho desta categoria, não com proibições, mas 
incrementando as operações da coleta seletiva e reduzindo seus fatores de risco. 
O espaço da cooperativa de reciclagem se diferencia de todos os outros espaços 
produtivos urbanos, principalmente pela situação de vulnerabilidade, dada pelo 
fato de os trabalhadores muitas vezes serem social e economicamente excluídos e 
por se tratar de um trabalho que envolve resíduos sólidos, ainda percebidos como 
lixo e não como recursos (Gutberlet, 2013a; 2013b; Gutberlet e Jayme, 2012).

Discutimos os avanços legais voltados para os resíduos sólidos e para as 
cooperativas e a consequente consolidação de oportunidades de profissionalização 
para melhorar o trabalho ambiental das cooperativas de coleta seletiva. Na área de 
resíduos sólidos, o Brasil aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
Lei Federal no 12.305, de 2 de agosto de 2010, consolidando a participação de 
cooperativas como parceiras do desenvolvimento da coleta seletiva por todo o 
país (Brasil, 2010a). Esta lei foi regulamentada pelo Decreto no 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010, que também criou o comitê interministerial da PNRS e o 
Comitê Orientador para Implantação dos Sistemas de Logística Reversa (Cori) 
(Brasil, 2010b). Muitos catadores das cooperativas e associações participantes desta 
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pesquisa já vinham trabalhando em grupos desde o período anterior às diretrizes 
destas políticas públicas. Sua condição de vida e trabalho era bem mais precária, 
relativamente à organização dos grupos, às condições físicas, às relações humanas 
e à renda, conforme apontam estudos das décadas de 1990 e 2000 (Baeder, 
2009). Os debates nas oficinas e encontros possibilitaram a reflexão sobre essas 
transformações e evidenciaram a necessidade e o potencial para mudanças.

As cooperativas representam uma alternativa de modelo de desenvolvimento 
econômico que tem aumentado e sido reconhecida mundialmente como um 
caminho viável, focado na economia social e solidária. Não é por acaso que a 
Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu 2012 como o Ano Internacional 
do Cooperativismo.15 As cooperativas significam uma intervenção possível, capaz de 
trazer mudanças na transição para um sistema mundial pós-capitalista. O cenário 
da coleta seletiva informal e organizada, particularmente no contexto do hemisfério 
Sul, ressalta a importância desse setor e a necessidade de estrutura e respaldo político. 
Isso também significa dar suporte para a estruturação de novas cooperativas, com 
formação de seus membros para a gestão. É necessário educá-los para solucionar os 
problemas de saúde e segurança, expandir a sua atuação como agentes ambientais, 
investir em comunicação e estreitar a articulação política e social do movimento 
de catadores e catadoras juntamente com o movimento da população em situação 
de rua, com base na economia solidária (Nakano Felipone, 2010).

Por fim, esta pesquisa colaborativa ressaltou a complementariedade natural 
entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento presente entre os próprios 
catadores. A geração de conhecimento e o aprendizado coletivo trouxeram estratégias 
eficazes e viáveis para o enfrentamento dos graves problemas sociais e ambientais 
apresentados nesta pesquisa. É fundamental para os agentes governamentais 
de saúde enfrentar a problemática da situação da saúde dos trabalhadores nas 
cooperativas de coleta seletiva, construindo intervenções para reduzir os fatores 
de risco à saúde, de acidentes e, finalmente, melhorando a qualidade de vida dos 
catadores e das catadoras.

15. Disponível em: <http://social.un.org/coopsyear/>.
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