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Bruna Cristina Jaquetto Pereira1

Fernanda Lira Goes2

Os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo  
reservar as palavras suaves para os operários, para 

 os mendigos, que são escravos da miséria.

Carolina Maria de Jesus3

Por querermos seguir os conselhos de Carolina Maria de Jesus, tentamos enaltecer 
os bons. E quem seriam estes? Para nós, os bons, as boas, são aqueles(as) que lutam 
contra as desigualdades e as injustiças, os(as) que dão novo significado a suas vidas 
e seus trabalhos e fazem de uma atividade um debate central e estratégico para o 
país. São aqueles(as) que propõem o repensar do modelo econômico produtivista 
de uma sociedade consumista a partir dos resíduos sólidos e dos impactos que estes 
têm sobre o meio ambiente e o trabalho. São os(as) que nos levam a refletir sobre 
o acúmulo de lixões em territórios habitados quase exclusivamente por negros(as) 
e não haver nenhum nos bairros nobres das metrópoles. Encantamo-nos com 
as batalhas cotidianas, ao mesmo tempo fortes e suaves, dos(as) catadores(as) de 
material reciclável, muitos(as) em um movimento nacional e, em algumas situações, 
apoiados(as) por incubadoras solidárias.

Este livro busca atender, ainda que minimamente, a uma demanda por 
espaços de diálogo em que seja possível construir intercâmbios de nossos saberes, 
de nossos conhecimentos, de nossas perspectivas sobre as questões relacionadas 
aos(às) catadores(as). Buscávamos um lugar onde pudéssemos aprofundar as 
noções sobre a reciclagem. Com esse objetivo, por meio de uma parceria entre a 
Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego 
(Senaes/MTE), e diversos órgãos e instituições, como o Comitê Interministerial 
para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis (Ciisc), a UnB, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

1. Mulher negra, doutoranda em sociologia pela Universidade de Brasília (UnB).
2. Mulher negra, técnica de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.
3. JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 9. ed. São Paulo: Ática, 2007. p. 62.
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Recicláveis (MNCR) e o Ipea, realizou-se em Brasília, entre os dias 20 e 22 de 
agosto de 2014, o primeiro Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: 
inclusão socioeconômica de catadores(as) de matérias recicláveis.

Foram selecionados para apresentação 228 trabalhos, entre artigos, experiências,  
vídeos e manufaturas. Após o evento, convidamos 23 trabalhos para participarem 
desta publicação. Os critérios de seleção obedeceram ao propósito de incorporar, 
na medida do possível, as diversidades regionais, de formação e de experiência: 
há trabalhos de catadores(as), de estudantes e de professores(as), de profissionais 
da iniciativa privada e de gestores(as) governamentais. Assim, se o objetivo deste 
primeiro Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia foi proporcionar o 
intercâmbio de saberes e de conhecimentos, o deste livro foi comprometer-se 
com a possibilidade de oferecer um momento comum às diversas narrativas que 
compõem as questões relacionadas à reciclagem no Brasil.

Diogo de Sant´Ana e Daniela Metello abrem o livro com Reciclagem e inclusão 
social no Brasil: balanço e desafios. O capítulo aborda a trajetória do relacionamento 
entre o MNCR e o governo federal. Nos últimos anos, o MNCR se consolidou como 
um dos principais interlocutores da pauta do desenvolvimento sustentável no país. 
Ao mesmo tempo, por meio de normas jurídicas e de programas governamentais, a 
agenda da reciclagem com inclusão de catadores passou a ser uma prioridade entre 
as políticas sociais, com um vasto conjunto de órgãos públicos coordenados pelo 
envolvimento direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, depois, da presidenta 
Dilma Rousseff. O momento é propício para se dar um novo salto estrutural e, 
por meio de desdobramentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
e dos avanços em termos organizativos e produtivos dos catadores, garantir mais 
renda e importância política à agenda da reciclagem com inclusão social no Brasil. 
Metello e Sant´ana defendem um caminho que passa pelo empenho governamental 
em diversas ações: na promoção da contratação formal das cooperativas no 
sistema de coleta seletiva formal; no incentivo ao acordo setorial de embalagens 
e eletrônicos, com intensa participação dos catadores; na promoção da cadeia 
industrial da reciclagem; e no aproveitamento das oportunidades geradas pela 
expansão da reciclagem do resíduo eletrônico.

Na parte I, Identidade: construção de gênero, raça e trabalho, o capítulo 2, 
Relações de gênero e raça em uma cooperativa de resíduos sólidos: desafios de um 
setor, de Carolina Orquiza Cherfem, pauta-se em uma investigação que buscou 
compreender como as diferentes formas de dominação que estruturam a sociedade 
– a saber, classe, raça e gênero – relacionam-se no mundo do trabalho e influenciam 
a organização laboral de uma cooperativa de reciclagem localizada na região de 
Campinas, em São Paulo.
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No capítulo 3, Reciclando as relações de gênero: a divisão sexual do trabalho em 
cooperativas de catadoras e catadores e o papel de lideranças femininas na Política Pública 
de Resíduos Sólidos no Distrito Federal, considera-se a experiência das autoras Ingrid 
Gomes Martins, Leticia Lebedeff Rocha Mota, Natália Butignoli Segala, Thalita 
Najara da Silva Santos e Laíse Rabêlo Cabral nas atividades da Assessoria Jurídica 
Universitária Popular Roberto Lyra Filho (Ajup-RLF) – projeto de extensão da 
UnB, de apoio à luta do MNCR em um direito socialmente construído na relação 
com o material reciclável.

No capítulo 4, A constituição de catadores de material reciclável: a identidade 
estigmatizada pela exclusão e a construção da emancipação como forma de transcendência, 
Cláudia Moraes da Costa e Cláudia Pato investigam como os(as) catadores(as) de 
cooperativas de Taguatinga e Águas Claras, regiões administrativas (RAs) do Distrito 
Federal (DF), constroem sua identidade social, assinalando não apenas a premência 
da percepção da exclusão, como a existência de utopias emancipatórias, calcadas 
na transformação pessoal e socioambiental.

No capítulo 5, Liminaridade e exclusão: caracterização permanente ou transitória 
das relações entre os catadores e a sociedade brasileira?, Beatriz Judice Magalhães parte 
da entrevista feita com catadores(as) da região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 
para pesquisar a organização recente dos(as) catadores(as) no Brasil, bem como as 
relações dos(as) catadores(as) com o material catado e comercializado e com o papel 
que desempenham na preservação do meio ambiente. De maneira complementar, 
o texto aborda a criação do MNCR e a aprovação da PNRS.

No capítulo 6, Condições de saúde e estilo de vida dos catadores de resíduos 
sólidos de uma cooperativa da Ceilândia, no Distrito Federal: um olhar acerca dos 
determinantes sociais e ambientais de saúde, Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, Thaís 
Coutinho da Silva, Walter Massa Ramalho, Wildo Navegantes Araújo e Vanessa 
Resende Nogueira Cruvinel abordam a qualidade de vida e, de modo particular, 
as condições de saúde dos(as) catadores(as) de uma cooperativa de Ceilândia, 
no DF. Os(as) autores(as) comparam estes resultados com os apresentados por 
catadores(as) autônomos(as) e mapeiam as doenças associadas à insalubridade  
da atividade laboral destes(as).

No capítulo 7, Condições de trabalho e saúde de catadores de materiais recicláveis 
na América Latina: uma revisão de escopo, Tanyse Galon e Maria Helena Palucci 
Marziale revisam a produção bibliográfica sobre as condições de trabalho e saúde de 
catadores(as) de materiais recicláveis na América Latina, identificando recorrências 
e sobreposições, assim como lacunas nas investigações sobre o tema.

No capítulo 8, 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, Jutta Gutberlet, Angela M. Baeder, Nídia N. 
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Pontuschka, Sonia M. N. Felipone, Tereza L. F. dos Santos e Aparecida Margarete de 
Souza escrevem sobre a experiência de gestão participativa em cooperativas de São 
Paulo. O objetivo foi compartilhar  conhecimento sobre as condições de trabalho, 
o perigo e os fatores de risco associados à atividade do(a) catador(a) de material 
reciclável. O texto relata uma perspectiva de pesquisa que envolveu participação 
ativa no processo de trocas de saberes.

A parte II, Organização e instituição: fortalecimento coletivo, inicia-se com 
o capítulo 9, A Política Nacional de Resíduos Sólidos e os modelos de gestão, de Ioli 
Gewehr Wirth e Cristiano Benites Oliveira. Nele, recupera-se o histórico de 
implantação do serviço público de limpeza urbana no Brasil, identificam-se os 
modelos de gestão existentes e analisam-se casos de municípios gaúchos, com foco na 
forma como cada modelo assimila o trabalho autogestionário dos(as) catadores(as). 

No capítulo 10, Cooperativismo, tecnologia social e inclusão produtiva de catadores 
de materiais recicláveis, Paula Yone Stroh investiga, a partir do estudo de caso de 
uma cooperativa de Maceió, os elementos para a apropriação de tecnologia social 
para sustentar a inclusão socioeconômica dos(as) catadores(as). Para tanto, a 
autora traz à tona as interações de grupo, bem como as relações entre indivíduo, 
comunidade e sociedade.

O capítulo 11, Logística solidária para inclusão social e produtiva de catadores e 
catadoras: a experiência do Cataforte II, é o relato de experiência de Aline de Sousa 
Nascimento, Jairo de Oliveira Chagas Júnior, Marco Antonio Ferreira e Ronalda 
Barreto Silva. Os(As) autores(as) apresentam o resultado do programa Cataforte 
II e percebem um aumento da renda e da inclusão social de catadores. O trabalho 
é uma leitura estimulante ao maior conhecimento do programa.

O capítulo 12, O vídeo enquanto instrumento de organização de catadores 
e catadoras de materiais recicláveis, do catador de material reciclável Armando 
Octaviano Junior e de Adolfo Homma, também é um relato de experiência sobre o 
uso do vídeo como instrumento na capacitação de catadores da Cooperativa Central 
de Catadores(as) de Materiais Recicláveis do Grande ABCDMRR4 (Coopcent 
ABC) e da Cooperativa de Catadores(as) de Mauá (Coopercata). O trabalho expõe 
a situação do sujeito catador a partir da vivência individual e coletiva.

O capítulo 13, Protagonismo e esfera pública em Campos dos Goytacazes: a 
trajetória recente dos catadores do lixão da Codin, escrito por Érica T. Vieira de 
Almeida, Ana Carolina Balthazar, Anna Paula Echkardt, Fernanda A. Cordeiro, 
Sandro Figueiredo, Nicole Donato, Maria da Penha Rodrigues Paes, Mônica Leite 
Gomes e Deise Nogueira dos Santos, retoma os conflitos desencadeados pelo 

4. O Coopecent integra os trabalhadores de sete municípios da RM de São Paulo: Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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processo de encerramento do aterro controlado de Campos dos Goytacazes, no 
Rio de Janeiro, em 2012.

O capítulo 14, Cosme e Damião: desenvolvendo horizontes e transpondo os 
muros da universidade, de Aline de Sousa Nascimento, apresenta o projeto Cosme 
e Damião, realizado em Brasília e nas suas RAs. O trabalho relata como o projeto 
aproximou catadores(as) e estudantes, proporcionando maior troca de experiências 
em seus saberes e conhecimentos.

No capítulo 15, Coleta seletiva e arquitetura: reorganização do espaço interno 
do galpão da cooperativa de catadores e recicladores de Santa Cruz do Sul, Fernanda 
Antonio, Simone Campos, André Hermann, Adriana Ritzel e Erilda Leodete Silva 
relatam a experiência de readequação do espaço do galpão de uma cooperativa, local 
onde passou a se realizar a separação e o processamento do material reciclável para 
comercialização, de modo a aumentar a produtividade. Recuperam, para tanto, 
as etapas da construção coletiva do projeto arquitetônico, assim como ressaltam 
a importância do envolvimento dos(as) próprios(as) catadores(as) no processo.

No capítulo 16, Bem público e interesses privados no tratamento do lixo urbano: 
o caso da parceria público-privada dos resíduos sólidos em Minas Gerais, Francisco de 
Paula Antunes Lima e Marcelo Alves de Souza indicam a falta de neutralidade dos 
critérios de seleção utilizados na parceria público-privada (PPP) para tratamento 
e destinação dos resíduos sólidos em Minas Gerais. Os autores mostram que os 
indicadores utilizados favorecem a incineração em detrimento da reciclagem 
inclusiva dos(as) catadores(as) – ainda que esta seja uma alternativa técnica e 
socialmente superior.

Dando início à parte III, Desenvolvimento da técnica, da tecnologia e da inovação: 
possível cadeia produtiva de reciclagem popular, o capítulo 17, As experiências das 
diferentes formas de remuneração em associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte: entre desafios 
e possibilidades na economia solidária, de Cristina Mendes Altavilla Luttner, Leila 
Regina Silva e Lívia Cristine Dutra Ferreira, aborda, como indica o título, as formas 
de remuneração exercidas em cooperativas e associações de catadores(as), tendo 
em vista os princípios da economia solidária.

No capítulo 18, Lixo zero: por uma rota tecnológica alinhada às diretrizes 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Marcelo Alves de Souza, Maryegli Fuss, 
Cinthia Versiani Scott Varella e Francisco de Paula Antunes Lima discorrem sobre 
distintas tecnologias para tratamento e reaproveitamento dos resíduos sólidos 
urbanos utilizadas em cidades brasileiras (Itaúna, em Minas Gerais, e Londrina, 
no Paraná) e no exterior (São Francisco, nos Estados Unidos; Estocolmo, na 
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Suécia; e Renânia-Palatinado, na Alemanha). A análise sobre cada modelo resulta 
em reflexões importantes sobre essa problemática, as quais podem vir a contribuir 
para a elaboração dos planos municipais de resíduos sólidos.

No capítulo 19, Capacitação das catadoras do Cavi no desenvolvimento da 
tecnologia de reciclagem de vidros, Vanucia Santos Dias, Crislene Rodrigues da Silva 
Morais e Joseanne de Lima Sales trazem o exemplo do Centro de Artes em Vidros 
(Cavi) de Campina Grande, na Paraíba. O centro promove capacitação e auxílio 
para a confecção e venda de produtos artesanais feitos em vidro pelas catadoras. 
Segundo as autoras, este trabalho tem sido capaz de melhorar a qualidade de vida 
e aumentar a renda das mulheres que integram o grupo.

O capítulo 20, Programa Certific: reconhecimento de saberes de trabalhadores de 
materiais recicláveis, desencontros e contradições diante da regulamentação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, escrito por Assis Francisco de Castilhos, Janaina 
Marques Silva e Simone Valdete dos Santos, traz uma análise de como as políticas 
de estímulo e de transferência de tecnologia adequadas à economia solidária podem 
favorecer o desenvolvimento econômico e social dos(as) catadores(as).

No capítulo 21, Proposta de um instrumento econômico para viabilizar o pagamento 
por serviços ambientais urbanos aos catadores de materiais recicláveis, o autor, Pedro Marcos 
Locatelli, defende o repasse de renda aos serviços prestados por catadores(as), de modo 
que sejam internalizados ao instrumento econômico os custos de produção.

No capítulo 22, Contribuição de cooperativas de reciclagem para a redução de 
emissão de gases de efeito estufa, Megan F. King, Jutta Gutberlet e Douglas Moreira 
da Silva apresentam a conjuntura atual do modelo social de economia de consumo 
em que as perspectivas de emissão de gases do efeito estufa estão acima do que 
o ambiente consegue suportar. O texto apresenta a relação entre a poluição e o 
benefício do trabalho de catadores(as) ante os desafios ambientais e sociais.

O capítulo 23, A comercialização dos resíduos sólidos urbanos de plásticos no 
estado de São Paulo, de autoria de Rafaela Francisconi Gutierrez e Leda Gitahy, 
sintetiza a cadeia da reciclagem de plásticos no estado de São Paulo por meio da 
inserção de cooperativas de catadores(as) de materiais recicláveis.

Agradecemos as contribuições e os esforços individuais dos(as) autores(as), 
as colaborações dos(as) caríssimos(as) colegas, o carinho e o cuidado oferecidos no 
apoio para a realização deste trabalho querido por todos(as) que dele participaram. 
Se nos dedicamos com muito amor, foi porque acreditamos que aprendemos muito 
ao participar desta iniciativa. Mais do que isso, entendemos que lutamos por causas 
similares. Dividimos leituras, reflexões, argumentos, debates e frustrações e, por 
fim, entregamos aos(às) leitores(as) um início de conversa. Desejamos uma leitura 
aprazível! E aguardamos os próximos encontros.


