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1 INTRODUÇÃO

Em 2009, a população mundial produziu em torno de 730 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos urbanos (RSUs) (Waldman, 2010). O Brasil contribuiu com 
8,4% deste total, o que implica uma taxa anual de produção de lixo estimada em 
aproximadamente 61 milhões de toneladas.

De acordo com o estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 54 milhões 
de toneladas foram recolhidas pelos serviços de coleta domiciliar, o que corresponde 
a 89% do lixo gerado (Abrelpe, 2012). Isto significa que os 11% restantes, ou seja, 
7 milhões de toneladas, foram despejados nas ruas, nos cursos d’água e em áreas 
urbanas baldias.

Se não bastasse o impacto dessa quantidade de lixo não coletada, 42% do 
lixo coletado foram dispostos de forma inadequada – lixões e aterros controlados. 
Somados ao lixo não coletado, tem-se que 30 milhões de toneladas de lixo em 2010 
impactaram e continuarão a impactar o meio ambiente brasileiro por muitos anos.

Percebe-se que, se por um lado o sistema produtivo se alimenta das  
matérias-primas oriundas de jazidas naturais, por outro enterrar o lixo do sistema 
de consumo produz novas jazidas de matéria secundária. A velocidade de produção 
destas novas jazidas, entretanto, está determinada pela velocidade do sistema 
produtivo em utilizar as jazidas de matérias-primas. Ou seja, a velocidade de 
produção das jazidas secundárias é uma variável dependente da velocidade 
de consumo das jazidas primárias.
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Inverter a relação de dependência entre essas variáveis tem sido objeto de 
políticas públicas nas últimas décadas. Muitos fatores têm influenciado na não 
configuração desta inversão, entre eles: a demora do Brasil na definição legal da 
política de resíduos sólidos (mais de vinte anos tramitando no sistema legislativo); 
o status quo nas políticas municipais voltadas à disposição em aterros sanitários e 
lixões, gerando verdadeiros cartéis de empresas prestadoras de serviços de coleta, 
transporte e disposição de RSUs; e, não menos importante, a demora em instituir 
um direcionamento político para a inclusão social dos(as) catadores(as) de materiais 
recicláveis nas cadeias produtivas, o que os posicionou como sujeitos explorados 
economicamente por estas cadeias.

Esses dados e fatos denunciam que o problema referente ao lixo vai além da 
noção de problema ambiental, principalmente quando confrontado com o dado 
de que em 2009 a população brasileira cresceu 1%, enquanto a taxa de produção 
de lixo cresceu 6% (IBGE, 2012). Esta diferença aponta, pela dimensão de escala, 
para uma crise nos próprios padrões de civilidade.

O lixo é um tema que extrapola discussões meramente técnicas, trazendo 
à baila questões políticas, econômicas, sociais, ambientais e éticas. A despeito da 
importância do tema, somente em outubro de 2010, após vinte anos tramitando 
nos meandros dos poderes Legislativo e Executivo, o Brasil teve aprovada sua 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Brasil, 2010a).

Apesar dos atrasos na construção desta política, uma significativa cadeia 
produtiva de materiais reciclados se desenvolveu no país, superando inclusive a média 
europeia na reciclagem de alguns itens (Abal, 2012). No entanto, sem a estrutura 
pública dos países europeus, no Brasil estes índices só ocorreram vinculados: i) aos 
subsídios sociais, ambientais e econômicos subvencionados pelo movimento social 
dos(as) catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis, diretamente ligado a 
todo um conjunto de cadeias produtivas (siderúrgica, petroquímica, da celulose, 
do vidro); e ii) à queda dos custos diretos das prefeituras ocasionada pela redução 
do lixo coletado, transportado e tratado.

Independentemente dos esforços para a inserção dos(as) catadores(as) no texto 
da PNRS, há necessidades que devem ser analisadas além da integração com os 
trabalhadores. Há barreiras a serem transpostas: a inclusão dos trabalhadores no 
sistema formal de ensino, nas políticas de gestão de resíduos sólidos e no modelo 
de desenvolvimento e transferência tecnológica.

Este capítulo traz um estudo sobre duas políticas públicas brasileiras em 
construção – o programa Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada 
(Certific) e a PNRS. Também analisa como uma política de desenvolvimento e 
transferência de tecnologia adequada à realidade das organizações de economia 
solidária dos(as) catadores(as) pode ser o elo sinérgico para que o movimento social 
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destes trabalhadores seja alçado a um campo de equilíbrio de forças no sistema 
produtivo brasileiro.

Na segunda seção, após esta introdução, busca-se analisar a importância da 
certificação e do reconhecimento de saberes de trabalhadores de materiais recicláveis 
como caminho para a inserção no sistema formal de ensino.

Na terceira seção, são avaliadas as dificuldades para a inserção dos(as) 
catadores(as) no modelo de gestão de resíduos sólidos preconizado pela PNRS, 
identificando-se uma relação antagônica entre as duas políticas públicas – programa 
Certific e PNRS – e a política nacional de desenvolvimento tecnológico.

A quarta seção faz uma avaliação quanto às potencialidades que um possível 
conjunto de ações tecnológicas (desenvolvimento e transferência) possui para 
empoderar o movimento social dos(as) catadores(as) de material reciclável. Também 
é realizada, no âmbito da política nacional de inovação, uma reflexão crítica sobre 
as implicações que o modelo de inspiração alemã (Instituto Fraunhofer) traz no 
sentido de anular estas potencialidades.

Neste estudo, os protagonistas são aqueles cujo trabalho é “pouco ventilado, 
que não chega a aparecer nos jornais, que não causa estranheza, que nem mesmo 
é percebido como um problema: os sujeitos envolvidos na catação e na separação 
do lixo” (Mello, 2011, p. 5).

As formas de trabalho relacionadas ao manejo e ao tratamento do lixo urbano 
pouco ou nada tiveram de seu potencial explorado pelas políticas brasileiras de 
educação profissional; ao contrário, ignoraram-nas, pois sempre foram elaboradas 
ideologicamente sob a visão das relações do trabalho capitalista (foco no mercado 
de trabalho). Entretanto, quando analisadas sob a perspectiva da importância do 
trabalho associado nas atividades realizadas pelos(as) catadores(as), estas apontam 
para outras formas nas relações entre o trabalho, o conhecimento e a humanidade: 
do trabalho subordinado ao trabalho autônomo, do isolamento do saber massificado 
ao processo de aprendizagem coletivo e da competição à solidariedade.

A superação destas dicotomias dentro do sistema de educação profissional 
representou uma barreira praticamente intransponível para os(as) catadores(as) 
durante muito tempo, o que lhes conferiu o status quo de invisíveis. Esta 
invisibilidade começou a ser quebrada a partir de 2002, quando o governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o diálogo com o Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Se, por um lado, este diálogo 
significou o rompimento desta invisibilidade, por outro, mostrou como uma 
conjuntura econômica definida por cadeias produtivas estruturadas sobre uma base 
de exploração capitalista pode dificultar o avanço em políticas de inclusão social, 
educacional e tecnológica, conforme abordado a seguir.
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2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS E A INSERÇÃO  
DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL: POSSIBILIDADES DO 
PROGRAMA CERTIFIC

A política de educação de jovens e adultos (EJA) inserida como modalidade de 
ensino integrada à educação profissional permitiu, principalmente na última década 
do século XX, que um contingente de adultos sem escolarização, com pouca ou 
nenhuma profissionalização, tivesse acesso à educação profissional. Isto é, permitiu 
a “aproximação entre escolarização e profissionalização”, ampliando o acesso e a 
permanência na educação básica (Moll, 2010, p. 132). Esta política é denominada 
de Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) (Brasil, 2006a).

Para a abordagem dos motivos que levaram à não inserção dos(as) catadores(as) 
de material reciclável no sistema educacional brasileiro, faz-se importante 
primeiramente abordar a relação entre dois conceitos: integração e inclusão.

De acordo com Martins (1997, p. 32), a degradação desenfreada das condições 
de vida para a maior parte da população é a marca das desigualdades produzidas 
pelo capitalismo, que “desenraíza, brutaliza e exclui a todos”. Também pode se 
manifestar como exclusão velada, mascarada, como aponta Simões (2010, p. 110): 
a “exclusão seria o efeito mais perverso dos processos de inclusão subordinada ao 
capitalismo mundial”, pois integra o sujeito, entretanto não o inclui.

Dos autores que marcam essa diferença entre integração e inclusão, podemos 
citar Werneck (2009), a qual relaciona o processo de integração ao conceito de 
“corrente principal” (mainstream) estabelecido pelo sistema educacional. Neste 
conceito, por meio de um sistema de cascata, os alunos têm o direito de entrar 
nessa corrente e transitar por ela, tanto subindo como descendo, de acordo com 
suas necessidades específicas.

Werneck relaciona o conceito de inclusão, por sua vez, aos que defendem 
o sistema “caleidoscópio” de inserção, no qual não existe a diversificação de 
atendimento presente no sistema de cascata. O foco da ação deixa de ser direcionado 
para o aluno e redireciona-se para as organizações, exigindo que estas sejam flexíveis 
o suficiente para se ajustarem às necessidades e às diferenças dos que as possuem.

Carvalho (2000) está entre os autores que, apesar de perceberem as diferenças e 
reconhecerem as suas implicações, optam por enxergá-las como partes diferenciadas 
de um mesmo processo histórico de construção humanista da inserção: a integração, 
tal como a inclusão, representaria diferentes momentos e possibilidades concretas 
de luta pela afirmação do direito à educação para todos, sendo etapas a serem 
avaliadas na planificação das políticas públicas.
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Se esses elementos forem analisados na ótica não da educação formal, porque 
esta lhes foi subtraída pelas diversas faces do fascismo societal (Santos, 1988), mas do 
inegável saber adquirido enquanto provedores da sua própria sobrevivência, ter-se-á 
no processo de reconhecimento deste saber, associado à elevação da escolaridade, uma 
potencial junção necessária para a inserção e a emancipação social dos(as) catadores(as).

Identificar na educação profissional de jovens e adultos no Brasil o viés de uma 
política de reconhecimento e certificação dos saberes de catadores(as) de material 
reciclável que seja plenamente reconhecedora dos elementos fomentadores da 
integração destes ao sistema educacional para o desenvolvimento profissional e 
que estabeleça “caleidoscopicamente” sua inclusão nos processos de elevação da 
escolaridade consiste em um desafio árduo e instigante.

No Brasil, o processo de surgimento “em escala” dos(as) catadores(as) foi 
inevitável ante a imobilidade ou incapacidade do poder público em enfrentar as 
consequências da política neoliberal a que o país foi submetido nas últimas décadas 
do século XX.

Hoje esses sujeitos se percebem envolvidos, por um lado, no trabalho social que 
se recobre de uma dimensão ambiental importante ao reduzir a pressão sobre os aterros 
sanitários e lixões, trabalho pelo qual não são remunerados. Por outro lado, numa 
dimensão econômico-produtiva, constituem um elo determinante para a existência 
de uma cadeia de produção industrial, permitindo o reaproveitamento de matérias 
secundárias a baixo custo. Entenda-se: sem o trabalho social dos(as) catadores(as), 
a cadeia produtiva inexistiria, ou se limitaria à reciclagem de resíduos industriais.

Quanto ao potencial socioeconômico ainda a ser desenvolvido nesta cadeia 
produtiva, os estudos realizados por Calderoni em 1999 já apontavam para valores acima 
de R$ 5,8 bilhões em material relegado anualmente aos lixões e aterros. Atualizados 
em 2010, estes valores chegaram a R$ 8,0 bilhões por ano, segundo Ipea (2010), o que 
mostra uma taxa de crescimento de R$ 2,2 bilhões na primeira década do século XXI.

Na ponta dessa cadeia, a catação é realizada de forma precária por uma 
população extremamente pobre, inserida em processos informais, exteriormente 
aos mecanismos do direito e da proteção social do trabalhador assalariado. Em 
outras palavras, gera valor agregado, mas não participa dos benefícios econômicos 
de forma equânime.

Porém, se o trabalho do(a) catador(a) representa o elo frágil da cadeia da 
reciclagem, o conjunto insere-se na dinâmica da economia globalizada. Isso quer 
dizer que os(as) catadores(as) fazem parte de uma cadeia produtiva estruturada 
a partir de setores industriais dinâmicos do capitalismo, e seus produtos, neste 
contexto, se tornam commodities. Em todo o mundo, as commodities têm preços 
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ditados pela Bolsa de Valores de Londres (Moura Fé e Faria, 2011), são cotadas 
e negociadas de forma global e estão sujeitas às variações do mercado mundial.

Trata-se de uma categoria profissional não só vulnerável social e economicamente, 
mas também pouco organizada: de acordo com estimativa do Ipea (2010) e com 
base em relatos de gestores públicos e das próprias organizações de catadores(as), a 
porcentagem de trabalhadores ligados a cooperativas e associações neste setor está 
em torno de apenas 10%. Essa situação de dependência e instabilidade dá abertura 
a formas variadas de subjugação dos(as) catadores(as) aos outros atores da cadeia, 
configurando-se um sistema de produção sustentado pelo trabalho precário, ou 
seja, uma cadeia produtiva suja, conforme Moura Fé e Faria (2011).

O MNCR4 estima que há entre 800 mil e 1 milhão de catadores e catadoras 
de resíduos recicláveis no Brasil (MNCR, 2002) atuando individualmente na rua 
e em lixões ou organizados em associações e cooperativas. Este resultado contrasta 
com a pesquisa do Ipea (2013), com base no Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 
2012), em que o número de trabalhadoras e trabalhadores que se dedicam às 
atividades da cadeia produtiva da reciclagem é de cerca de 400 mil. Esta diferença 
nas estimativas do quantitativo real pode estar relacionada à própria natureza 
dessa ocupação, que, por ser marcada por uma forte informalidade, está sujeita às 
flutuações do ambiente econômico e da demanda por trabalho em outros setores 
(Ipea, 2010).

Ainda, esse contraste pode ter explicação no fato de que o levantamento 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem duas 
características amostrais que podem excluir grande parte desses trabalhadores. 
A primeira é que, por ser domiciliar, o censo não atinge os que moram nas ruas e 
nos lixões e têm na catação sua sobrevivência, o que a nossa percepção empírica de 
cidadão observador nos diz ser um contingente elevado. A segunda característica 
amostral se refere ao procedimento autodeclaratório, que pode excluir grande 
parte dos catadores e catadoras, pois esta é uma atividade que convive com outras 
atividades paralelas, ou até mesmo que se depara, muitas vezes, com o seu não 
reconhecimento como um trabalho.

Se, por um lado, a amplitude deste movimento social, tanto em escala 
quanto em diversidade social, encerra em si mesma a desigualdade numa lógica 
que naturaliza as diferenças (Santos, 2002), por outro lado, resulta num amplo 
espectro de experiências e saberes que se desenvolvem na fenda do modo de 
produção capitalista e se inserem na economia solidária enquanto modo de produção 
intersticial (Singer, 2002).

4. O MNCR é um movimento social que, desde 2001, organiza os catadores e as catadoras de materiais recicláveis em 
todo o Brasil. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/box_1/o-que-e-o-movimento>.
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É nesse modo de produção intersticial que os catadores subvertem o 
determinismo das suas não existências produzido nas lógicas metonímicas (Santos, 
2002), derivadas: da monocultura do saber e do rigor deste em relegar os seus 
conhecimentos ao campo da ignorância; da monocultura do tempo linear, que 
posiciona os(as) catadores(as) como residuais no desenvolvimento; da monocultura 
da naturalização das diferenças, que os estratifica socialmente como inferiores; da 
cultura da escala dominante da globalização, que os isola no local pelo determinismo 
à irrelevância; e da monocultura dos critérios de produtividade capitalista, que 
desqualifica o trabalho humano dos(as) catadores(as) e até os desumaniza, como 
podemos perceber na relação entre carroceiros e motoristas no trânsito e na opinião 
veiculada pela mídia (Custódio e Schuler, 2013).

A transgressão às formas metonímicas, as quais encerram nas dicotomias 
supracitadas uma espécie de ditadura de hierarquias, demonstra que o movimento 
social dos(as) catadores(as) de materiais recicláveis não pode ser entendido como 
uma mera efemeridade resultante de uma conjuntura, mas, no mínimo, uma reinvenção 
social e econômica. Prova disso é o amplo espectro que as formas de organização 
produtiva de seus coletivos desenvolvem.

Um estudo sobre a diversidade organizacional das cooperativas e associações 
estabeleceu uma tipologia definida em quatro níveis (Brasil, 2006b). São eles, 
resumidamente: grupo 1, desorganizados e desprovidos de quaisquer equipamentos; 
grupo 2, catadores que possuem alguns equipamentos; grupo 3, formalmente 
organizados, mas incapazes de verticalização da produção;5 e grupo  4, 
formalmente organizados e capazes de verticalização da produção via ampliação 
da estrutura física e de equipamentos, a fim de absorver novos catadores e criar 
condições para implantar unidades industriais de reciclagem.

Apesar da existência recente e reduzida, os autores identificaram mais dois 
tipos de tipologia, os quais, seguindo o raciocínio conceitual da evolução tecnológica 
pela verticalização da produção, denominam-se grupos 5 e 6.

As organizações do grupo 5 já verticalizaram seus processos produtivos, 
desenvolvendo etapas mais avançadas de reciclagem. Estes processos são demandantes 
de tecnologia de elevado custo para suas realidades econômicas e de conhecimento 
compatível com a formação profissional de nível técnico médio, no mínimo. Como 
não há política para a transferência de tecnologia social, os avanços tecnológicos 
nestes ambientes produtivos ocorrem de forma bastante precária, gerando situações 
de baixa eficiência e eficácia produtivas, as quais se somam ao elevado risco à saúde 
e à segurança no trabalho. Esta transferência tecnológica ocorre com deficiências 
tanto no diálogo entre experiências desenvolvidas pelas diferentes tipologias como 

5. A verticalização da produção, no caso das cooperativas e associações de catadores, consiste em empreender etapas 
produtivas subsequentes às etapas de triagem e condicionamento dos materiais triados. 
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na interação com outras políticas públicas, como educação, saneamento básico e 
geração de emprego.

Entretanto, algumas dessas organizações do grupo 5 vencem as barreiras e 
evoluem para uma nova tipologia, denominada grupo 6, em que a verticalização 
da produção alcança a transformação da matéria secundária em produtos acabados 
e semiacabados.

Identifica-se nestas duas tipologias – grupos 5 e 6 – um elevado potencial 
para o desenvolvimento de políticas públicas integradas: uma política voltada para 
a educação profissional de jovens e adultos; e uma política de inovação (entendida 
como sociotécnica) e de desenvolvimento tecnológico. Ambas teriam a finalidade de 
promover o processo de transferência tecnológica no campo do saneamento básico 
e no segmento da gestão de resíduos sólidos, com impactos diretos e indiretos na 
geração de emprego e renda associada à economia solidária e popular. Avalia-se 
a seguir o programa Certific, o qual está relacionado à primeira destas políticas 
públicas apontadas, a da educação profissional de jovens e adultos, envolvendo os 
protagonistas da reciclagem de materiais.

O Certific é um programa concebido como uma estratégia de política pública 
desenvolvida entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), que associa profissionalização à elevação da escolaridade.6 
Neste processo de certificação de saberes, procura-se legitimar os conhecimentos 
do trabalhador, jovem ou adulto, que foram adquiridos em sua experiência de 
vida e trabalho.

Na proposta do Certific para os(as) catadores(as), a escolaridade não é  
pré-requisito ao ingresso, nem o é para o reconhecimento e a validação dos saberes. 
Mas, para obter a certificação do programa, é necessário ter o ensino fundamental.

Entretanto, a não obtenção do certificado não se configura como uma situação 
cabal. No sentido do processo pedagógico, sua inserção se iniciará quando, em 
conformidade às suas necessidades, o trabalhador for encaminhado para os programas 
de alfabetização ou mesmo de complementação da formação geral, o que significa 
elevação da escolaridade até o nível fundamental. No sentido da profissionalização, 
identificados os aspectos que necessitam de reforço ou ampliação de sua capacidade 
profissional, o(a) catador(a) será orientado em caminhos formativos específicos. 
Ainda, todo o processo de reconhecimento e validação dos seus saberes estará 
formalizado em um documento denominado memorial descritivo, documento 
este a ser concretizado de forma protagonizante em relação ao trabalhador, e lhe 
é entregue após esta etapa. O que preconiza o Certific vai além da certificação 

6. Para mais informações acerca do Certific, ver: <http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-
e-tecnologica/programas?id=15266>. Acesso em: 20 dez. 2012.
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profissional, e tem neste eixo e na elevação da escolaridade os dois elementos 
norteadores do programa, pois:

estimula a volta dos trabalhadores à escola quando prevê o reconhecimento e a 
validação de saberes construídos ao longo de suas trajetórias de vida e de trabalho, 
dando-lhes a oportunidade de prosseguimento de estudos ao prever um itinerário 
formativo que contempla os diversos níveis e modalidades da educação profissional 
e tecnológica (Brasil, 2010c, p. 7).

Mesmo que todos os processos pedagógicos e profissionalizantes sejam 
desenvolvidos, o que certamente ampliaria a capacidade de inclusão dos(as) 
catadores(as) no programa, há ainda aqueles grupos que, devido à elevada 
vulnerabilidade social, não seriam atingidos pela política. Para estes grupos, há 
a necessidade de se ultrapassarem os campos pedagógicos e profissionalizantes e 
se estabelecerem ações no campo da gestão do cuidado, pois há analfabetismo no 
sentido de letramento funcional e tecnológico.

Ainda, existem trabalhadores que, se não forem excluídos pelos fatores 
mencionados, o serão pelo alto grau de vulnerabilidade social e econômica em 
que se encontram. Silva (2012) estudou trabalhadores de uma cooperativa do 
grupo 5. A pesquisadora identificou uma razoável intencionalidade na formação 
profissional, e não na formação geral, com elevação da escolaridade, o que ratifica 
os estudos realizados por Fischer e Meyer (2009).

A maioria das formas de organização dos(as) catadores(as) encontra-se em 
um estágio embrionário (grupo 1), com grande dificuldade em resolver problemas 
básicos de infraestrutura para seu crescimento, no qual o trabalho de seus cooperados 
é realizado de maneira improdutiva e ineficiente. Para Singer (2002), verifica-se 
uma enorme distância existente entre os princípios do cooperativismo e as reais 
condições de funcionamento das referidas cooperativas.

Esse contexto aponta para um ambiente alienado, campo estéril aos processos 
de escolarização e profissionalização, cujos interesses privados locais atrelam-no à 
dinâmica capitalista globalizada.

Assim, ir à escola requer mais do que a paciência e a vontade deles; faz-se 
necessário que haja uma política pública que estabeleça um elo entre essa realidade e 
a escola. Uma política que os resgate e os receba considerando todas as singularidades 
das pessoas que retornam à escola ou iniciam os estudos já jovens ou adultas, com 
grande experiência de vida (Pinhel, Zanin e Mônaco, 2009). Uma política que 
os ajude a romper com essa alienação e suas condicionantes para inseri-los no 
programa por meio de uma efetiva inclusão, e que dialogue com o movimento 
social na sua forma organizada, pois não basta, neste caso, estabelecer somente as 
condições de integração.
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Um passo nesse sentido foi dado quando, em 2012, o MEC iniciou a construção 
coletiva do programa Certific com os(as) catadores(as) de material reciclável. 
Foram envolvidos ministérios com políticas afins à questão social, educacional e 
tecnológica relacionadas ao problema do lixo, bem como representantes e dirigentes 
de cooperativas e do MNCR.

Nas primeiras reuniões construiu-se um quadro das diferentes políticas públicas 
envolvendo esses trabalhadores e identificaram-se as possibilidades de integração. 
Depois, iniciaram-se as discussões para a construção e a validação de três perfis 
profissionais – triador, prenseiro e gerente de centros de triagem –, etapa necessária 
para o processo de elaboração do programa Certific para os(as) catadores(as).

De uma forma geral, percebeu-se que a lógica estabelecida, de longo prazo 
e com a participação das bases, contrapôs-se à lógica vigente na elaboração das 
políticas públicas brasileiras – fechadas de cima para baixo, isoladas e imediatistas. 
Isto impediu a consolidação do programa em 2012.

Soma-se a esse problema a despreparação pedagógica e tecnológica dos educadores 
que devem atuar no processo de certificação dos(as) catadores(as). O perfil pedagógico 
dos educadores do ensino profissionalizante debruça-se sobre experiências em 
capacitação de indivíduos escolarizados e não sobre experiências no reconhecimento 
de saberes, com pessoas de pouca ou nenhuma escolarização. O perfil tecnológico, 
por sua vez, não inclui conhecimentos sobre os processos produtivos desenvolvidos 
dentro das associações e cooperativas, pois estes não foram estruturados e formalizados 
nas instituições de formação profissional de níveis técnico médio e superior.

Apesar dos esforços realizados pelo MEC, a descontinuidade política relegou 
à inércia todo o resultado obtido na construção coletiva do programa Certific. 
Cabe salientar que tal inércia foi identificada antes desta descontinuidade abrupta. 
Durante as atividades do grupo de trabalho do Certific com os catadores, a fala 
do representante do MNCR no Comitê Interministerial para Inclusão Social e 
Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (Ciisc) revela as 
afirmações por maior aproximação: 

mas uma coisa que a gente tem discutido dentro do movimento é que um dos 
ministérios que a gente ainda não conseguiu se articular é com o da Educação. 
O movimento tem todo o interesse em se inserir nesta discussão, tem demanda e 
espera participar (Silva, 2012, p. 97).

Frey (2000) afirma que as descontinuidades abruptas e extensivas das políticas 
de governo podem ocorrer não somente entre governos, mas, inclusive, dentro de 
uma mesma gestão. Apesar da descontinuidade, identifica-se no programa Certific 
o elevado potencial de inserção dos trabalhadores envolvidos com o lixo, seja qual 
for a tipologia organizacional; entretanto, o programa pouco avançará se todas as 
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políticas públicas correlacionadas não buscarem a sinergia necessária para vencerem 
os problemas descritos.

3 ANÁLISE DA PNRS NO CAMPO DA INTEGRAÇÃO COM EXCLUSÃO DOS 
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Há quatro conjuntos de macroações que permitem analisar uma política 
pública: ações legislativas, ações executivas, ações sociais e ações tecnológicas. As 
legislativas envolvem o arcabouço legal, como decretos, leis e suas regulamentações. 
As executivas referem-se aos planos, aos programas e aos projetos executados pelo 
poder político eleito. As sociais incluem os mecanismos efetivos de controle e 
participação social, estabelecendo aos movimentos o papel de protagonistas da 
política pública, ou seja, o papel de participar, aprovar e controlar as metas das ações 
executivas. As tecnológicas, por fim, englobam os processos de desenvolvimento 
e de transferência das tecnologias necessárias à eficácia da política pública sob a 
ótica das referidas metas.

Essas quatro macroetapas acompanham quaisquer políticas públicas, e 
podem-se inferir macrocausas do sucesso ou insucesso resultante delas. Na sequência, 
apresenta-se uma análise preliminar da recente PNRS e de seu contexto.

Para facilitar a análise, realizou-se o estudo comparativo de dois programas 
governamentais relacionados às embalagens descartadas no lixo em países 
desenvolvidos – Estados Unidos e Alemanha. O estudo analisou o caráter de 
sucesso ou insucesso sobre as metas estabelecidas (30% de redução em ambos), os 
resultados obtidos (nos Estados Unidos, 3%; na Alemanha, 33%) e a relação destes 
dois campos com a sequência das macroetapas (Brandrup et al., 1996).

No caso de insucesso nos Estados Unidos, a sequência temporal das ações foi: 
legislativa (caráter punitivo), executiva, tecnológica e social. No caso de sucesso 
na Alemanha, a sequência de ações estabelecidas foi: executiva, social, tecnológica 
e legislativa (caráter regulador).

Como no caso de insucesso nos Estados Unidos, identifica-se a mesma 
inconsistência na sequência temporal das quatro macroetapas: as ações legislativas 
precedendo as ações executivas, e estas não se articulando nem às ações sociais, 
nem às tecnológicas.

Verifica-se que a ordem dessas macroetapas pode definir as possibilidades de 
avanço de uma política pública e que a PNRS está identificada muito mais com a 
sequência americana de insucesso, dado o fato de que poucas prefeituras municipais 
conseguiram implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme 
o prazo estipulado pela PNRS.
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Em 2010, coletaram-se diariamente em torno de 190 mil toneladas de resíduos 
sólidos no país. Em 51% dos municípios (atualmente são 5.565), os resíduos foram 
destinados de modo inadequado, pois foram dispostos sem tratamento nos 2.906 
lixões que o Brasil possui (IBGE, 2012).

Apesar desses dados desanimadores das atividades executivas municipais, o 
país apresenta elevados índices de reciclagem para os itens pós-consumo: 17,5% 
para os plásticos; 43,9% para o papel; 73,0% para o papelão ondulado; 45,0% para 
as embalagens de latas de aço; 44,0% para as embalagens de vidro; e 87,0% para as 
latas de alumínio (Abal, 2012).

Esses índices podem ser explicados por meio da existência de 1.175 
empreendimentos econômicos solidários (cooperativas e associações), onde, de 
acordo com o levantamento realizado pelo IBGE para a elaboração do Plano 
Nacional de Saneamento Básico (ano-base 2008), 30.390 trabalhadores desenvolviam 
suas atividades (Ipea, 2012, p. 14). Somando-se este número de trabalhadores 
associados e cooperativados com o número de catadores(as) de rua (número não 
determinado pela pesquisa), os quais substituem o Poder Executivo municipal na 
coleta do lixo urbano (Moura Fé e Faria, 2011), tem-se a percepção sobre os níveis 
de informalidade, principalmente nos processos de coleta do lixo, responsabilidade 
legal do Estado.

Nesta realidade discutiu-se e vem-se discutindo a PNRS, marco regulatório 
brasileiro no campo das ações legislativas. Entretanto, outras ações legislativas 
anteriores foram desenvolvidas de forma desarticulada ou com a intenção de haver 
alguma articulação com as políticas de educação, desenvolvimento tecnológico e 
desenvolvimento social.

Em 2002, houve o reconhecimento dos catadores de materiais recicláveis 
como categoria profissional registrada na Classificação Brasileiro de Ocupações 
(CBO).7 Em 2003, o governo federal criou o Comitê Interministerial para Inclusão 
Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizaveis e Recicláveis (Ciis), 
com a participação de onze ministérios, empresas públicas federais e o MNCR 
(Brasil, 2003). Em 2006, o Decreto no 5.840 incumbe os órgãos e as entidades da 
esfera pública federal de separar os resíduos recicláveis destinando-os às associações 
e cooperativas dos(as) catadores(as) (Brasil, 2006a). Em 2010, foi instituído 
o programa Pró-Catador, reposicionando o papel do comitê interministerial e 
direcionando a logística reversa (Brasil, 2010b).

Apesar dessas ações legislativas, a inclusão não acompanha, nem em escala, 
nem em intensidade, a potencialidade que esse movimento social apresenta num 

7. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>.
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cenário em que o problema do lixo no mundo é discutido no campo das lógicas 
de civilidade.

Apontam nesse sentido os dados atuais sobre a coleta seletiva no Brasil, 
princípio básico para a formalização de políticas públicas de inclusão social e 
econômica dos(as) catadores(as). Em 2008, o número de programas de coleta 
seletiva atingiu somente 17% dos 5.561 municípios da época, o que mostra um 
Brasil avançando a passos lentos tanto nas ações legislativas quanto nas ações 
executivas, estas duas desarticuladas das ações sociais. Isto reflete o estado crítico 
de atraso da infraestrutura pública de saneamento básico, dissociada das ações 
tecnológicas possíveis à PNRS.

A despeito da cuidadosa conceituação e do enquadramento da coleta seletiva 
como instrumento da política, juntamente com a logística reversa, o caput do 
art. 9o da Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece como diretriz a ser 
observada na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos a “seguinte ordem de 
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (Brasil, 2010a, 
grifo nosso). Observa-se, ainda, o § 1o do art. 36, que diz: 

o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, bem como sua contratação (op. cit., grifo nosso).

Ora, os termos grifados enfatizam a não obrigatoriedade, encerrando uma 
lógica destrutiva de grande parte dos processos de coleta seletiva em escala, quando 
se leva em consideração a cultura política e operacional da maioria dos municípios 
brasileiros para o enfrentamento do problema do lixo. O que se põe em questão 
aqui não pode ser analisado em torno dos significados destes termos no texto, mas, 
sim, em torno do alcance deste e de outros termos no contexto do poder decisório 
municipal, que é a unidade de responsabilização pelo serviço de limpeza pública 
e de manejo dos resíduos sólidos.

Num arranjo político e institucional em que a participação social dos 
trabalhadores de materiais locais está relegada a um plano de forças políticas diminuído 
e até mesmo inexistente, realidade presente em quase todos os municípios brasileiros, 
esses termos assumem suas formas metonímicas, na concepção de Santos (2002), em 
que a reprodução das invisibilidades é promulgada na própria lei.

Certamente, é nesse campo de forças desproporcionais que ocorre o 
direcionamento para o processo “cartelizado” de coleta misturada e prensada, e de 
disposição em aterros sanitários particulares. Essa situação dá aos gestores municipais 
a falsa sensação de solucionarem o problema sem investir na capacitação em gestão 
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e manejo do lixo, muito menos em educação ambiental e organização social dos(as) 
catadores(as), transferindo dinheiro público para as empresas especializadas em 
literalmente enterrar o problema.

O estado de Santa Catarina é um exemplo que se encaixa perfeitamente 
nessa lógica. O Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Pegirs) 
apresenta dados sobre a inexistência de catadores(as) em municípios nos quais 
o movimento social é expressivo, como Criciúma, Araranguá e Sombrio (Santa 
Catarina, 2012). O plano aponta para a estimativa de apenas 1.400 trabalhadores 
identificados em todo o estado. Numa análise mais consistente do documento, 
verifica-se claramente o loteamento “cartelizado” dos poucos consórcios de empresas 
que hegemonicamente se fartam com o dinheiro público, enterrando os resíduos 
sólidos sem qualquer triagem. Cabe salientar que os recursos destinados pela 
Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e o Ministério do Meio Ambiente para 
a elaboração deste plano foram de R$ 500 mil.

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá, de acordo com o art. 15 
da PNRS, propor metas para a reciclagem num horizonte de vinte anos, sendo 
atualizado a cada quatro anos, mas sem definição de prazo mínimo. Hoje, todo 
município que declara praticar coleta seletiva é enquadrado nas estatísticas como 
realizador de coleta seletiva, independentemente da porcentagem que atinge, seja de 
1%, seja de 90%. Embora ambos os casos figurem na mesma categoria, percebe-se 
que, na primeira porcentagem, a coleta seletiva praticamente inexiste, enquanto 
na segunda esta é consistente.

Essa mesma lógica também está direcionando todo o processo de regulamentação 
da logística reversa. O § 1o do art. 18 da PNRS, que trata da elaboração de plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, preconiza que:

serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os municípios 
que: (…)

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda (Brasil, 2010a, grifo nosso).

Novamente o termo “priorizados” regula a relação de poder que desfavorece 
os(as) catadores(as), principalmente porque localiza a luta do movimento no 
âmbito do município, dificultando a mobilização social em escalas significativas, 
como a estadual e a federal.

Isso representa um contrassenso, que se traduz numa imposição contratual 
desigual aos(às) catadores(as) nas suas relações com: municípios; atores sociais de 
forte capital; cadeia produtiva geradora de resíduos e recicladoras; e empresas que 
prestam serviço de coleta, transporte e disposição em aterros. Estes atores formam 
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verdadeiros cartéis, os quais, segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, em 
seu livro Reinventar a Democracia, quando se refere aos modos de fascismo societal: 

retiram, com a conivência do Estado, o controle territorial onde atuam ou neutralizam 
o controle estatal, cooptando ou violentando as instituições estatais e exercendo a 
regulação social sobre os habitantes dos territórios sem a participação destes e contra 
seus interesses (Santos, 1988, p. 35). 

Aqui se identifica a vertente do fascismo paraestatal, que consiste numa das 
formas assumidas pelo fascismo societal.

Um estudo de caso em 2010 do projeto para coleta de 100 t de eletroeletrônicos 
em Canoas, no Rio Grande do Sul, cidade com 324 mil habitantes, comprova 
o apresentado. Verificou-se uma violência societal para com o movimento social 
dos(as) catadores(as) de resíduos sólidos, bem como os riscos associados aos agentes 
públicos municipais e ao poder econômico, que, além de preconizar, relega este 
movimento social à luta pelas suas próprias forças.

Todo ou boa parte do custo da campanha de recolhimento recaiu sobre os 
cofres públicos; o lixo foi enviado sem custo para uma indústria de reciclagem 
privada, que detinha a tecnologia necessária; e os(as) catadores(as) não foram 
incluídos em nenhuma etapa do projeto (Rosa, 2011). Identificam-se, neste caso, 
as evidências dos processos de exclusão que fazem da logística reversa adotada uma 
logística socialmente perversa.

4 AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA PARA 
O MOVIMENTO SOCIAL DOS CATADORES: UMA INEXISTÊNCIA EXPLÍCITA

É importante salientar que a exclusão dos(as) catadores(as) nos processos de 
aproveitamento de resíduos sólidos oriundos da logística reversa não se faz somente 
pelas relações desiguais definidas na PNRS e nas suas regulamentações. Faz-se 
também pela não inclusão das suas organizações de produção no processo de 
desenvolvimento e de transferência tecnológica, isto é, na política de ciência e tecnologia 
(C&T) dominante no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e mesmo 
nas políticas de pesquisa e inovação envolvendo o MEC (Cometti, 2013).

Numa análise dessa política, verifica-se uma naturalização de que a C&T a 
ser produzida em nossa sociedade deve necessariamente estar relacionada às formas 
de produção e consumo que legitimam os interesses do grupo social dominante. 
Não é à toa que o termo demanda sempre está associado ao termo mercado e 
não ao termo social, formando um enunciado do discurso predominantemente 
capitalista. A C&T neste sentido reforça os modelos hierárquicos e as formas 
autoritárias de controle capitalista, que ficam nela impregnados, tornando invisível 
e desqualificando qualquer ambiente produtivo que resulte em outra lógica que 
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não a hegemônica, tal como um ambiente propício a desenvolver novas tecnologias 
ou mesmo a pensar o seu aprimoramento.

O desenvolvimento da C&T, quando assim se posiciona, manifesta-se de forma 
material ao manter e promover os interesses da classe social dominante; e de maneira 
ideológica ao apoiar e propagar a ideologia legitimadora, enquanto metonímica, 
dessa sociedade. A C&T exerce, assim, um papel político determinado pela 
distribuição do poder e ratificado no contrato social observado numa dada sociedade.

Por fim, faz-se a análise do contexto envolvendo a atual política de inovação, 
que se materializa na expressão de quatro programas principais que a integram: 
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI); Plano Brasil 
Maior; Plano Inova Empresa; e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii).8 Não será apresentada neste trabalho uma análise desses programas, 
no entanto, faz-se fundamental questionar até que ponto eles apresentam qualquer 
possibilidade de transferência de tecnologia para as cooperativas ou associações de 
catadores(as) de materiais recicláveis.

Mesmo numa análise preliminar do documento, qualquer pesquisador em 
tecnologia afasta a possibilidade de buscar fomento aos projetos sociais envolvendo 
esse elo da cadeia produtiva dos materiais recicláveis – tanto de resíduos pós-consumo 
quanto de resíduos oriundos da logística reversa –, mas não afasta a possibilidade 
de as inovações em reciclagem nestes campos serem transferidas às empresas de 
economia competitiva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que o lixo no mundo não é consequência somente dos sistemas 
produtivos, pois, se assim o fosse, demandaria somente soluções de base tecnológica. 
No Brasil, a complexidade da análise envolvendo o problema do lixo requer a 
centralidade na questão social dos(as) catadores(as), cujo protagonismo não se 
estendeu a todos seus atores, gerando um amplo espectro de níveis de (in)visibilidade, 
o que caracteriza o movimento hoje como um movimento social estratificado em 
torno de seis tipologias organizacionais.

Essa estratificação permite que poucos se habilitem ao constructo social que 
lhes cabe, aumentando sua vulnerabilidade quanto à lógica do mercado vigente; 
quanto à lógica da própria PNRS brasileira, a qual estabelece mecanismos de 
integração desses trabalhadores, mas abre fendas para que a inclusão não ocorra; e 
quanto à perversidade imposta por um modelo de C&T e de (não) transferência 
tecnológica às formas organizadas dos(as) catadores(as).

8. Organização social qualificada pelo Decreto de 2 de setembro de 2013 e supervisionada pelo MCTI. 
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Sem uma mudança paradigmática no âmbito das ações tecnológicas, 
reinventando a tecnologia competitiva como tecnologia social, pouco ou nada 
significarão para estes sujeitos as ações legislativas, pois não haverá elementos que 
as conciliarão com as ações executivas, tornando-as inócuas socialmente.

Uma política pública de educação profissional condizente com as tipologias 
organizacionais existentes se apresenta como um dos caminhos mais promissores 
para que as ações tecnológicas se conectem sinergicamente às ações executivas. 
Entretanto, estas ações tecnológicas devem ser precedidas por mudanças na própria 
concepção de C&T, a serem promovidas, principalmente, pelo MCTI e pelo MEC.

Nesse âmbito, o reconhecimento e a certificação dos saberes por meio 
do programa Certific se constituem no processo inicial para a inclusão dos(as) 
catadores(as) nas tipologias organizacionais mais inclusivas.
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