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1 INTRODUÇÃO

Na realidade de sobreviver das sobras de uma sociedade preocupada em consumir 
cada vez mais, o catador de material reciclável recolhe o lixo e o “ressignifica” como 
sinônimo de sobrevivência. O lixo, retirado da concepção do que é inútil, passa a 
representar algo que é passível de utilização. Essa alternativa é compreendida por 
parte da sociedade, incluindo os catadores, como uma possibilidade de se preservar 
de forma sustentável as pessoas e o meio ambiente.

Nessa perspectiva, mesmo que inicialmente tenha sido levado pela possibilidade 
de sobrevivência, há algum tempo, o catador se insere no campo ambiental como sendo 
a figura que coleta o lixo (Silva, 2006). Uma sobrevivência, segundo Melo Filho (2005), 
caracterizada pela miséria, com alguns catadores ainda vivendo na clandestinidade. 
Eles trabalham em conjunto com a família e moram em lugares próximos ao da 
coleta do material reciclável, em condições tão precárias de sobrevivência que muitos 
se misturaram ao lixo, ao que sobra, e, por isso, são considerados moradores de 
rua. Magera (2003) ainda responsabiliza o catador pelo sofrimento de participar de 
cooperativas e associações sem a devida infraestrutura e regulamentação, o que gera 
a precarização do trabalho e a consequente invisibilidade social. 

Para Miura (2004), há uma relação dialética entre os sentimentos de vergonha 
e orgulho que constituem o fazer do catador no exercício de lidar com o lixo. 
Vergonha, quando sobrevive em condições desumanas e é comparado ao produto 
que lhe gera renda e condições de sobrevivência. Orgulho, quando descobre a sua 
importância como agente ambiental que contribui para as questões de preservação 
e conservação. Assim, diante desse contexto, este sujeito social realiza o trabalho de 
reaproveitamento do lixo e dá um significado de utilidade a esse material. Nessa 
tarefa, contribui com soluções para um dos grandes problemas da modernidade, 
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o crescimento da produção de lixo e os danos que isso causa ao meio ambiente 
(Zaneti, 2006).

Este capítulo tem como objetivo tentar compreender como os catadores de 
material reciclável da comunidade e cooperativa Reciclo interpretam sua condição  
de trabalhadores ambientais a partir de suas histórias de vida e da constituição 
da cooperativa. Esta pesquisa encontra aporte no conceito de hermenêutica 
contemporânea, numa construção com o sentido de interpretar as trajetórias de 
vida (pessoais e coletivas) dos catadores em um processo complexo e circular. 

Carvalho (2000) compreende que a análise hermenêutica de um fenômeno é 
a abertura de um espaço de interpretação na comunicação, em que os elementos da 
narrativa, da biografia e da identidade são considerados elementos fundamentais. 
Tudo compreendido dentro de uma ação comunicativa, em um processo de 
concepção dialógica (Freire, 2002).

A interpretação se dará na busca do compreender, numa concepção de 
mundo-texto (Ricoeur, 1990, p. 55). O texto é o elemento que constituirá 
o paradigma do distanciamento da comunicação e mostrará o processo da 
historicidade da experiência humana desses catadores. Assim, a interpretação trará 
a compreensão não só da subjetividade mas também do sujeito em seu contexto 
histórico, e mostrará que o catador pertence à história antes de se pertencer. É 
o que Ricoeur (1990) afirma como consciência histórica.

O método biográfico constituirá a mediação entre o catador e sua história. 
Para Marre (1991), o método é um processo dinâmico, no sentido de ser capaz de 
reconstruir o passado, fazer articulações com o presente e conviver com processos 
de rupturas e descontinuidades.  O sujeito narra sua trajetória e identifica-se com 
um determinado grupo social com o qual tem relações de pertencimento. O 
grupo se forma com as singularidades presentes nas narrativas da sua trajetória de 
vida, constituindo, assim, a sua identidade narrativa (Ricoeur, 1990). O elemento 
essencial do método biográfico é a vida das pessoas, a ser compreendida em seus 
diversos recortes, em determinadas etapas e/ou na análise de uma vida inteira 
(Marre, 1991). Adiante, apresenta-se o método deste trabalho.

2 MÉTODO

Para esta investigação, empregou-se o método biográfico na modalidade história 
de vida e realizaram-se entrevistas semiestruturadas, análise documental e diário de 
campo. A seguir, apresentam-se os participantes do estudo, os instrumentos e os 
procedimentos utilizados, bem como as análises que possibilitaram a interpretação 
dos dados.
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2.1 Participantes

O estudo foi realizado em uma comunidade de catadores de material reciclável, 
localizada no Distrito Federal, situada entre as regiões administrativas de Taguatinga 
e Águas Claras. A comunidade é composta de aproximadamente 150 catadores, 
entre mulheres, homens, crianças, jovens e adolescentes. Nesse grupo, quase a 
totalidade das famílias morava e trabalhava no local, em habitações improvisadas 
e precárias feitas de lona. Alguns participaram da constituição da comunidade, 
outros nasceram e cresceram ali, e outros ainda participaram da constituição da 
cooperativa, que tem o mesmo nome da comunidade.

Com base no tempo de residência na comunidade, no pertencimento 
à cooperativa e na participação social, foram convidados vinte catadores que 
participaram de forma voluntária da pesquisa, entre os quais dezesseis mulheres e 
quatro homens. A idade desses catadores variava entre 18 e 67 anos. O quadro 1 
demonstra os dados de origem e escolarização.

QUADRO 1
A origem e a escolarização dos catadores

Origem Escolarização

Estado Número de catadores Níveis Número de catadores

Alagoas 1 Analfabetos 8

Bahia 13 Ensino fundamental completo 10

Distrito Federal 4 Ensino médio completo 2

Minas Gerais 1

Pernambuco 1

Elaboração das autoras.

2.2 Instrumentos

Com base na entrevista semiestruturada, elaborou-se um roteiro composto de cinco 
questões que abordavam os seguintes temas: i) o local de origem; ii) a vinda para a 
comunidade; iii) o tipo de sobrevivência; iv) o trabalho do catador; e v) a participação 
na cooperativa e na comunidade. 

Utilizou-se o diário de campo como forma de registrar impressões, expressões, 
gestos e os diversos elementos que estiveram presentes no universo existencial da 
entrevista dos catadores de material reciclável.

Realizou-se também uma análise documental em que foram examinados os 
documentos produzidos pela comunidade e as notícias vinculadas na mídia sobre 
o referido grupo. 
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2.3 Procedimentos

As entrevistas com os catadores foram marcadas com antecedência. Todas 
aconteceram na comunidade, uma parte no galpão, espaço de uso coletivo do 
grupo, e outras em suas moradias individuais. A orientação dada no início da 
entrevista foi que eles contassem a história de suas vidas, decidindo por onde iniciar 
o relato, relembrando fatos até chegar ao momento presente. As letras do alfabeto 
foram utilizadas para a identificação dos entrevistados, a fim de garantir o sigilo e 
o anonimato desses sujeitos.

2.4 Análise de dados

Na análise dos dados, todas as entrevistas foram registradas na íntegra, por meio 
de digitação, tal qual a mensagem era ouvida. Após este procedimento, fez-se a 
primeira leitura como forma de contato com o texto e também para que pudéssemos 
verificar a autenticidade do material escrito com a gravação ouvida. Deu-se início à 
etapa subsequente, com os registros pontuais de impressões, significações, contextos 
e levantamento de temas que iam emergindo das narrativas. 

A partir desse trabalho, iniciou-se a construção de mapas biográficos. Segundo 
Carvalho (2006, p. 6), os mapas biográficos são experiências produzidas nas histórias 
pessoais, que evidenciam o modo como foram produzidas, interpretadas e como 
foram se constituindo e interagindo no decurso da vida. O mapa biográfico trouxe 
a evidência de determinados indicadores que eram comuns em outras trajetórias 
e, com isso, pode-se observar o processo de categorização.

O processo seguinte foi a comparação de cada entrevista com os registros do 
diário de campo e com a análise documental. Desse modo, buscou-se identificar 
os indicadores já apontados na análise das trajetórias e, com isso, foi concretizada 
a triangulação metodológica (Lüdke e André, 1986; Moroz e Gianfaldoni, 2002).

Assim, serão apresentadas as descrições do conjunto de narrativas, a análise 
documental e os registros do diário de campo para a identificação dos elementos 
que emergiram da triangulação. 

3 RESULTADOS 

3.1 A identidade estigmatizada pela exclusão

A primeira categoria levantada nesta pesquisa confirmou os estudos feitos 
anteriormente pelos pesquisadores que trilham esta área quanto aos processos de 
exclusão em que esses sujeitos sociais estão imersos – uma exclusão no sentido da 
segregação, do direito à cidadania e da negação da própria dimensão humana. 
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Na realidade pesquisada, três pontos relevantes delinearam a exclusão: o 
trabalho infantil e suas consequências e marcas; as condições de extrema miséria 
em que viviam os pais dos sujeitos colaboradores da pesquisa; e o abandono da 
escola, no sentido de não conseguirem se adaptar às estruturas desta instituição, 
devido ao contexto de situação social vivenciado. Esses pontos revelaram a exclusão 
vivida por estes pesquisados desde a infância, ou seja, já nasceram sem o direito à 
visibilidade social, como nos relata a catadora I.

Catadora I – Logo no começo, com minha mãe, saía pra rua com os filho, igual menino 
de rua (...) Aí um dia ela amanheceu morta, a minha mãe. Ficou eu e minha irmã, aí 
nós ficou na casa dela. É, qualquer um que cuide do seu filho é mãe mesmo! Foi assim, 
ela cuidando da gente, depois foi pra Salvador e ela botou a gente pra vender pipoca. 
Eu passava o dia todinho lá, dia e noite, dia e noite. Nunca tive infância, nunca tive 
direito, se eu saísse da companhia dela eu ficava jogada na rua, aí foi passando o tempo 
e eu continuei com ela (...) Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei sem ninguém, eu 
tinha idade de uns 8 a 9 ano, eu e minha irmã (...) aí minha mãe já saía no centro 
de Feira de Santana caçando latinha, cobre, pra sustentar a gente, pra comprar as 
coisa pra gente, né? Ela sustentava a gente assim, pegava coisa no lixo pra nós comer, 
depois que ela faleceu aí ficou mais difícil. Eu perdi meu documento que tinha o 
nome dela, o certo (...) A minha idade certa não é essa, eu não sei se tenho mais ou se 
tenho menos. Idade no registro talvez eu tenha outra, né? E esse negócio que lá ia pra 
rua e pedia, pedia, que ela pedia também. Catar cobre na rua, ela levava os menino, 
eu lembro que ela levava os menino, eu lembro que eu tinha uma irmãzinha, desse 
tamanho aí [mostrando a neta que estava no seu colo], ela levava e aí ela bebia, caía 
na rua com os menino na calçada lá. Ela dormia e o pessoal carregou a menina, até 
hoje eu tenho irmão que eu não conheço (grifo nosso). 

A invisibilidade, o sofrimento e o trabalho infantil apresentados nessa narrativa 
vão ao encontro da pesquisa de Abreu (2007), em que são apresentadas características 
do trabalho infantil e situações de extrema miséria nos lixões. Em Abreu (2007), 
o contexto da narração se dá no centro urbano de Salvador, mas reflete as mesmas 
características e condições encontradas nesta pesquisa. 

A experiência relatada pela catadora I traz o peso da perda e da exclusão, 
num processo vivido também por seus pais, que, envoltos em situações de extrema 
miséria, também se viram impedidos de exercer efetivamente este papel. Em alguns 
relatos, as pessoas entrevistadas são retratadas como despreparadas para o exercício 
dessa função, de forma que os núcleos familiares acabam sendo constituídos de 
enorme exclusão, como é o caso da catadora I, relegada ao mundo dos considerados 
descartáveis e que caracteriza seus pais como pessoas em situação de rua. 

Em geral, quando crianças, essas pessoas são obrigadas a deixar a escola e são 
submetidas ao trabalho como condição para a sobrevivência, são abandonadas à 
própria sorte e ao determinismo de ter de agir como adultas mesmo na mais tenra 
idade. Esse contexto também confirma os estudos da OIT (2003), que apontam 
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que essa situação é revelada em diversos pontos do Brasil e é comprovada neste 
grupo específico, em que há uma grande incidência de nordestinos, na maioria 
vindos da Bahia, no qual este estigma não se apagou, mas agravou-se, repetindo a 
mesma condição por seus núcleos familiares no Distrito Federal. 

Dessa forma, o trabalho infantil é configurado com características próprias em 
cada área geográfica, sendo que, no Distrito Federal, se apresenta de forma intensa 
no comércio de rua – designado como vendas de produtos nos semáforos, em 
ônibus ou em locais de constante movimento –, por meio do qual esses pequenos 
trabalhadores vão constituindo lutas individuais e diárias para fugirem das situações 
que os levam à degradação humana, como a prostituição infantil, o consumo de 
drogas e os pequenos furtos.

Catadora K – A minha mãe catava, antes ela catava pouca coisa, porque ela não sabia 
tudo que era reciclado, só papelão. E a gente costumava vender doce no sinal, né? 
E quando o trem apertava, porque não era suficiente, porque até você juntar uma 
carga de material, até você vender um doce pra poder comprar alguma coisa pra 
comer já morreu quem tinha fome, né? Então a gente tinha que ir mesmo pras porta 
pedir esmola, entendeu? (...) morava numa invasão ali na Rocinha, na Samambaia. 
E eu fiquei em pânico porque teve uma operação também do Bope na qual, assim, 
tocou fogo, jogou bomba dentro dos barraco, entendeu? (...) sair dali daquele inferno, 
entendeu? Que era bomba, tiro de borracha (...) Então foi quando a gente começou 
a trabalhar bem duro no sinal vendendo doce, né? E assim, o pessoal chamava a gente 
pra prostituição, né? Chamava pra roubar. Chamava, sabe? Soltava piada, assim, muito 
forte, que eu caía em desespero, chorando. E eu falava, meu Deus, não é isso que eu 
quero pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? E eu não vou aceitar. 
Não vou concordar de jeito nenhum. E eu falava, eu não faço. Eu não vou. Eu não vou 
abrir mão de jeito nenhum pra poder conseguir isso dessa maneira suja, entendeu? 
Eu não vou. Vou trabalhar. Vou correr atrás. (...) eu não queria que eu, meu filho 
passasse, que muitas crianças e adolescentes não passem assim, de jeito nenhum. 
Porque é dolorido, muito dolorido, entendeu? (grifo nosso).

A catadora K recorda um relato anterior ao da catadora I. Pela sua narrativa, 
pode-se considerar que as catadoras são filhas de catadores e demonstram 
a sobrevivência precária dessas famílias. É revelado nessa passagem a falta de 
alimentação que os leva, em diversos períodos de suas trajetórias, a pedir esmola, 
em especial os que estão à frente do núcleo familiar, os filhos mais velhos, que 
cuidam dos irmãos, enquanto os pais trabalham na coleta. 

Outra situação abordada pela catadora K é a dificuldade das meninas se 
manterem longe dos diversos convites para participar de roubos e de prostituição 
infantil, situações em que as crianças que trabalham e vivem nas ruas dos grandes 
centros e/ou que ficam sozinhas em seus lares à frente dos núcleos familiares estão 
constantemente expostas. Os convite à prostituição infantil, que violentavam a 
catadora diariamente, causavam-lhe danos físicos e psicológicos. A luta e a resistência 
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eram ações diárias que funcionavam como uma estratégia para se manter tão íntegra 
quanto era quando deixou seu lar.

Outro fator associado à exclusão desde a infância é a relação que esses catadores 
têm com o abandono da escola e/ou o seu não acesso, levando-os ao trabalho de 
catador. A afirmação é ressaltada na narrativa da catadora L.

Catadora L – Eu nasci em Feira de Santana na Bahia, mas não conheço, vim pra cá 
muito criança. Voltei lá umas duas vezes, mas também não conheci a cidade, só de 
passagem, fui criada morando no Goiás, mas trabalhando aqui no Distrito Federal. 
Então eu saía todo dia de manhã, desde pequena com 7 anos eu já trabalhava, eu saía de 
casa, deixava meus irmãos, e vinha trabalhar aqui no Plano, vendia doce no semáforo 
e passava o dia todinho. Quando eu chegava, às vezes dava pra mim ir pra escola, 
às vezes não dava pra eu estudar (...) Nessa época eu morava em Santo Antônio, eu 
tinha por volta de 7 anos mais ou menos. Eu já trabalhava, já vendia doce no semáforo 
pra ajudar em casa. Saía cedo demais e chegava muito tarde. Eu estudava à tarde, duas 
hora, mas nunca chegava no horário. Aí eu fui deixando de estudar porque eu tinha 
que trabalhar desde pequena. Assim eu não tive infância, não podia estudar porque 
eu tinha que trabalhar, não podia brincar porque eu já tinha uma responsabilidade 
muito grande, eu já tinha que trabalhar para poder ajudar meu pai a criar meus 
irmão. Porque como ele era separado e teve três filho da minha mãe e mais três da 
minha madrasta que me criou, por eu ser a mais velha, eu tinha que trabalhar pra 
sustentar toda aquelas criança (grifo nosso).

A escola, no decorrer das narrativas, é concebida por estes sujeitos sociais 
como uma forma de garantia de uma vida profissional futura, o que os levou 
a constatar que, para a camada dos mais pobres, a instituição escolar ainda é 
uma forma de assegurar a ascensão social. Este fator reafirma o papel da escola 
como possibilitadora da mobilidade social. A análise, entretanto, confirma que a 
exclusão destes catadores também se constitui na escola e reafirma o já posto em 
diversas pesquisas: a dificuldade que esta instituição tem em restabelecer sua função 
como espaço de uma educação humana, crítica e emancipadora, no sentido do 
empoderamento dos sujeitos sociais (Freire e Shor, 1987). 

Na realidade dos catadores, a função social da escola é reiterada como 
reprodutora da ideologia dominante. Esta situação se agrava quando os sujeitos 
pertencem à classe considerada indigente. 

Catador N – Na minha infância eu trabalhei assim, de vigiar carro, eu tinha de 
13 pra 14 ano. Eu estudava, mas só que eu estudei um ano e não aprendi nada. Só 
trabalhando e ajudando meu tio, nessa época minha mãe não morava aqui, ela morava 
em Maranhão, pra eu trabalhar pra mim buscar ela (grifo nosso).

Pode-se afirmar que dois fatores, entre outros, foram relevantes para concretizar 
este contexto de exclusão ainda na infância: i) as condições de miséria vividas pelos 
pais, o que expõe os indivíduos ao contato diário com as situações de violência, 
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exploração, discriminação e negligência; e ii) as ações do Estado voltadas para 
estes sujeitos sociais, que se apresentam nas relações como figuras do abandono, 
da negação e do confronto. Pode-se afirmar que esta situação caracteriza a relação 
estabelecida pelo Estado diante das mazelas sociais (Sela, 2002). Estes fatores 
também são materializados na narrativa da catadora H.

Catadora H – Eu nasci aqui em Brasília. Minha mãe me teve aqui (...) e me levou lá 
pra Sobradinho. Aí em Sobradinho eu sofri um acidente, cheguei a perder um dedo, 
cheguei a ficar em coma. Um acidente de caminhão. Eu tava indo pra escola, e desde 
então eu passei quase um ano internada, e aí eu saí. Eu lembro que minha mãe me 
carregava na cacunda. Eu com um vestidinho, eu sempre com essa lembrança. (...) 
Então eu peguei e minha mãe saiu de Sobradinho e levou a gente pra Brasilinha. 
Quando chegou lá, a gente morava num barraco de tábua, minha mãe saía pra 
trabalhar e a gente ficava, e aí a gente ficava sofrendo né, ela ficava muitos dias 
fora. A gente precisava muito e quem ajudava a gente era minha irmã, a mais 
velha (...) Então ali, ela até mesmo fazia coisas pra gente comer, coisas que não podia 
fazer né, ela ficava fazendo coisas que não podia, aí as vezes, pra sustentar a gente 
[constrangimento]. Dá um pão pros meus irmão comer. E minha mãe, ia assim no 
mundo né, tentando, trabalhando. E meu pai bebia muita cachaça, ele não ligava, 
abandonava e saía e deixava a gente. A gente praticamente viveu sozinho, sozinho 
mesmo, quem cuidou da gente foi minha irmã mais velha e meu irmão que ia trabalhar 
de engraxate e trazia dinheiro [choro], sabe, ela pegava a gente assim e botava na mão 
dos outros, e os outros que cuidavam da gente, né (...). Ficava no meio de mais de 
mil cachorro. Comendo a comida que cachorro comia. Era uma mulher que cuidava de  
cachorro e pegava nós pra ajudar (...) Ela falava pra minha mãe que ia ajudar a gente 
só que ela não ajudava, só judiava da gente (...) (grifo nosso).

Constata-se que a exclusão desses sujeitos sociais demonstra que, de forma 
solitária, eles lutam dia a dia por sua sobrevivência, segregados, na condição de 
figuras desqualificadas para o mercado de trabalho, tendo de reinventar formas 
ou “bicos” para sobreviver. Em sua maioria, esses catadores apostam na vida como 
andarilhos, à procura de condições melhores, condições que os levam aos centros 
urbanos, onde se dá a continuidade da luta por uma sobrevivência desvinculada 
de qualquer direito social.

Catadora P – Fiquei um tempo sofrendo muito, é um vai e vem daqui pra Formosa, 
até conseguir um emprego de doméstica, fui trabalhar, trabalhei muitos anos assim, 
de carteira fichada eu nunca trabalhei aqui não, em Brasília (grifo nosso).

Catador A – Chegamo aqui em Brasília, aí foi difícil porque eu já não conhecia 
ninguém né, não tinha mais família perto pra me apoiar, entendeu? O que eu achava 
era pessoas querendo me levar pro caminho errado, droga e malandragem, mas eu 
não queria, eu queria trabalhar pra quando eu voltar pra Feira de Santana mostrar pra 
minha mãe que tinha vencido sem me envolver com qualquer tipo de coisa errada, 
entendeu? Na verdade eu queria mostrar que eu podia ser um orgulho pra ela, só que 
foi muito difícil porque eu lutei, lutei. Eu passei seis meses aqui em Brasília e eu não 
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conseguia, o que eu conseguia era arranjar só o que comer, porque aí eu me envolvia 
com o pessoal que trabalhava nas portas, consertando fogão, panela de pressão, essas 
coisas, então eu fui aprendendo. Eu não trabalhava pelo dinheiro, mas para mim 
aprender a profissão de consertar panela, fogão e essas coisas (grifo nosso).

Alguns chegam a ter acesso ao trabalho formal, outros passam por um processo 
de desligamento dos trabalhos formais e não conseguem mais retomá-los, sobrevivem, 
assim, na informalidade. Estes fatos os levam a iniciar ou retomar o seu trabalho 
como catador.

É importante ressaltar que os catadores não se entregam à condição de 
excluídos do mercado de trabalho, pois reinventam formas para sobreviver numa 
sociedade capitalista. O viver nas condições do trabalho informal ou mesmo de 
expulsão do trabalho leva estes sujeitos sociais à perda quase que total da dimensão 
humana, fazendo com que a pseudoinclusão componha o cenário da exclusão. 
Este dado confirma a relação que estes trabalhadores têm com a inclusão precária 
(Antunes, 2005). Eles estão no campo do trabalho desde a infância, mas um 
trabalho que não lhes oferece uma condição digna de sobrevivência. 

O trabalho como catador de material reciclável demonstra uma relação com 
o “lixo” na perspectiva de ser algo que sobra, afirmando as considerações de Zaneti 
(2006). Esses trabalhadores vão relacionando esta característica ao seu modo de 
vida e constituindo elementos que os conduzem a processos de isolamento que os 
levam a conviver somente com seus iguais. Assim, vão formando os guetos dentro 
dos cerrados, como uma forma de estabelecerem um sentido de segurança, como 
necessidade humana (Soczek, 2004). 

Catador P – (...) eu vim fazer uma visita aqui, essa amiga minha sempre falava que 
trabalhava e sobrevivia daqui. (...) Aí, quando eu saí, cheguei aqui, ela disse: “Eu 
vou te apresentar meu serviço”. Era lá embaixo bem no fundinho do Extra assim. Ela 
me levou lá: “Eu trabalho é com isso aqui”. Eu fiquei assim, eu disse: “Ué... Jamais 
eu nunca tinha visto assim, nem falar”.  Eu disse: “Como é que você trabalha com 
isso assim?”. Ela sentou, foi me explicando e me mostrando tudo. Bom, pra quem tá 
desempregado é alguma coisa. (...) Não consegui dormir pensando naquilo. Eu digo, 
sabe, eu vou tomar uma decisão na minha vida, isso vai ser a minha solução, essa 
decisão que eu vou tomar. (...) Bom, eu não podia sair de vez porque se eu saísse nenhum 
deles estudava, porque fui eu que botei na linha. Aí vai parar, não, eles merece estudar. 
(...) Mas eu fazia os plano, tudo na minha cabeça, eu não falava pra ninguém não, 
(...) vou esperar eles entrar de férias em julho (grifo nosso).

Catador A – Primeiro veio eu e a (...), nós ficamo trabalhando e elas ficaram lá 
tomando conta dos barraco e dos meninos. Colocaram os menino pra estudar. Mas 
primeiro quem veio pra cá foi eu e a (...), aí nós começou a trabalhar, trabalhar... Aí 
não tinha outra coisa pra nós fazer, era puxar papel, entendeu? Todo mundo ganha 
dinheiro com papel, vamo puxar papel (...). A gente tentava ganhar o pão de cada dia 
através daquele papel, era pouquinho mas dava, nós vendia. E tinha uma facilidade 
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de vender, qualquer lugar comprava. Nós passava, via aquele pessoal, aqueles pé 
inchado vendendo. Em qualquer lugar via o depósito e eles comprando. Todo dia eles 
estava ali vendendo, bebendo pinga todo dia, porque a gente não podia vender pra 
comer? Aí a gente via que faltava interesse deles, se nós vendesse mais, nós ganhava 
dinheiro pra turma se sustentar, vendendo material, só que até aí a gente não tinha 
a experiência. Tinha a experiência sim de ir lá no meio da rua e catar. Nós não 
tinha experiência de como fazer com o material, qual o tipo desse material? Distinguir 
que material era aquele, entendeu? Pra nós tudo era lixo (grifo nosso).

Esses guetos podem ser considerados como condomínios habitacionais 
obrigatórios dos que são segregados do convívio na sociedade. Essa situação é 
identificada como uma forma de se esconder das ações de repressão do Estado e 
das discriminações sofridas na relação entre os catadores e a coletividade.

Essa segregação os leva a irem constituindo estigmas na sua identidade narrativa, 
tais como o da culpabilidade pela sua própria exclusão; o da vergonha, elemento 
confirmado nos estudos de Miura (2004); e o da desconfiança daquele que lhes é 
diferente, processo este que os leva a instituir núcleos familiares entre si, como uma 
forma de estabelecerem relações de solidariedade entre eles e sobreviverem à segregação. 

Nesse sentido, essas trajetórias podem ser definidas como marcadas pela dor 
e pela negação da condição humana desde os primeiros anos de vida, percursos 
marcados pela luta incessante de se manterem vivos no cotidiano. Uma dessas lutas 
reveladas por esses trabalhadores são os conflitos com o Estado nos processos de 
desocupação das áreas em que moram e trabalham. São ações que desestabilizam 
processos iniciais de organização, como no caso da comunidade estudada, e que 
ainda deixam marcas no trabalhador, no sentido da condição de marginalização 
na qual são inseridos. Essa situação reafirma o que Melo Filho (2005) nos aponta 
como os altos custos do investimento do Estado nestas estratégias. 

Catadora B – A única coisa que você conseguia tirar era os menino e documento. 
Porque ele não deixava você tirar nada. Eles já pegava sua coisa, já colocava no 
caminhão, já levava pro depósito lá do Sivsolo. Já queria levar a gente pra albergue, a 
gente que saía correndo pra não deixar levar a gente. Era terrível! Era muita humilhação, 
sabe?  Ele humilhava demais. Te humilhava com palavrão. Até o jeito deles de olhar era 
diferente. Eles te olhava como se fosse um cachorro jogado. Não, ele ficava mangando 
de você. Pra eles não era um ser humano que estava ali, era um animal que estava 
ali. E a gente por enquanto não podia fazer nada, até naquele exato momento não 
podia fazer nada, (...) a gente não tinha conhecimento dos nosso direitos, pensava 
assim, eles são mais do que a gente. Trabalha pro governo, então tem que fazer isso 
mesmo. Então é porque a gente não tinha conhecimento mesmo (...) Várias vezes 
teve abuso de poder, então um dia nós conhecemo isso, nós sabe o que é abuso de 
poder e o que não é (grifo nosso).
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Dessa forma, considera-se que a exclusão vivida por esses catadores os segrega, 
os coloca à margem e os define como aqueles que estão estigmatizados a se ocultarem 
diante do olhar do outro (Santos, 2006). São pessoas condenadas a viver a vida 
de forma marginal, cabisbaixas, internalizando e exercitando, assim, a negação da 
capacidade de superação e da dimensão humana no sentido individual e coletivo. 
Isto os faz pertencer ao contexto da exclusão. Esses sentimentos ultrapassam as 
relações sociais, a exclusão inscreve nesses sujeitos sociais as características da culpa, 
da não serventia, mas também da indignação que os leva a tomar consciência de 
forma crítica da sua realidade. 

3.2 A conscientização crítica da realidade e a construção de uma identidade 
emancipatória e ambiental 

Na segunda categorização, toma-se a emancipação como forma de denominar 
os processos de luta conduzidos por estes sujeitos sociais, pela constituição de 
uma identidade diferenciada da anterior. Com isso, este estudo vai ao encontro 
das pesquisas de Freitas (2005), Silva (2006) e Souza (2007), entre outras, que 
mostram a organização destes catadores como forma significativa de mudarem a 
identidade de exclusão.

Verifica-se que um dos processos centrais na construção da emancipação no 
decorrer dessa identidade narrativa foi a retomada da condição do catador como 
sujeito comunicativo, sujeito de diálogo, no qual se inicia o exercício da escuta e 
da fala como forma de romper com o silêncio da segregação (Reis, 2000). Esses 
sujeitos, no decorrer da organização da cooperativa Reciclo, foram se distanciando 
do processo de silenciamento instituído pela situação anterior e com isso foram 
instaurando a consciência crítica de sua existência no mundo. A condição dos 
primeiros encontros é relatada pelas catadoras B e P.

Catadora B – (...) a Pastoral chegou, aí trouxe o café da manhã num domingo, até 
hoje eu lembro, parece que até estava chovendo e a gente ficava doidinho pra chegar. 
Quando chegava no sábado já estava agoniado pra chegar o domingo logo, porque 
nós conseguiu vê as outras pessoa de fora, que  era as única pessoa que olhava a gente com 
outro olhar. Que via a gente assim, esse povo não tá ali porque quer. Eles não tá ali 
(...) para poder se aproveitar, mas estava precisando, que não tinha um lugar pra ir. 
A família estava sem lugar pra ir mesmo (grifo nosso).

Catadora P – Aí, quando a Pastoral apareceu, que começou a mostrar ali todo mundo, 
que tinha uma professora da minha filha (...) do colégio, que vergonha!  Eu falei, não 
tenha vergonha não, quem deve ter vergonha aqui sou eu, que sou responsável por 
vocês. Podia ver assim, que assim que vocês chegava eu ficava toda por fora assim, 
(...) graças a Deus eu sempre gosto das minha coisa arrumadinha, bem limpa assim 
(...) Mas aí, graças a Deus, a Pastoral aparece aí sim, melhorou sim. Aí já veio aquele 
negócio da cooperativa e da associação, e a gente não sabia nem pra onde ia. O que é 
cooperativa? O que é associação? Eu num sei, mas vamo ver, né? Aí o pessoal foi 
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entrando na linha, outros foi vendo a verdade. Que ali tinha que ser limpo. Ao redor 
muita fezes que tinha ali por perto. Povo chegava ali se num desviasse pisava até o pé. 
Meu Jesus Cristo. Eu nem lá vou, eu me escondia pra nem lá aparecer (...). Gente, já 
tem gente que nos enxergou. Todo domingo vinha, todo domingo vinha (grifo nosso).

A existência passou a ser refletida na concretização do encontro com outros 
grupos, com os seus pares e com o seu eu. O papel da intervenção do outro foi 
notório, no sentido da mediação desse processo, pelo qual esse sujeito condenado ao 
silenciamento foi constituindo suas reflexões sobre a sua realidade, buscando formas 
de se comunicar com outras pessoas e grupos e construir processos de intervenção 
para a transformação da sua realidade. Esses encontros foram definindo mudanças 
no grupo e na figura desses catadores, que, ao se reconhecerem capazes de refletir 
sua prática e estabelecer ações e projetos, desenvolveram o sentido da superação. 
Definiu-se este processo como o início do empoderamento social e individual desses 
catadores (Freire e Shor 1987). A importância desta intervenção só ganha acepção 
sendo pautada na historicidade das relações sociais dos indivíduos (Zanella, 2003).

Catadora K – O início foi complicado porque muita gente não acreditava, porque 
falava assim, que isso não era pra gente, Mas pra gente como? Pra gente que era 
acostumado a viver em invasão, viver assim pedindo esmola, viver no fácil, entendeu? 
O que a gente conseguia, a maioria das coisa era fácil, né? De ir pedir na porta e 
ganhar. E tem muita gente que dizia assim: “Não é isso que eu vou querer”. Trabalhar 
em grupo, trabalhar em organização, a gente não sabe nem o que falar, o que dizer, 
não tem coragem pra isso ou pra aquilo. Então é melhor deixar isso quieto, né? Só que 
aí a coisa foi andando, assim, tão rápido, com a clareza tão forte, que foi vendo 
o foco principal, do que era aquela organização. Pra que era aquela organização. 
Então foi quando muita gente parou e falou assim: Não. Cansei! Eu não quero mais 
viver a minha vida que eu vivia antigamente. Eu quero mudar. Eu quero parar de 
pedir esmola, eu quero parar de ir vender doce no sinal. Entendeu? Porque a gente 
ganha muita piada, muita coisa, muita humilhação. Então eu não quero. Eu quero 
trabalhar, ter o meu trabalho reconhecido, valorizado, entendeu?  E conquistar os 
meus objetivo com o meu suor (...). Então foi onde a gente conseguiu construir a 
Reciclo, né? E assim foi aparecendo gente com outras ideias, com outra coisa, né? 
E nós estamos aqui até hoje. Mas o foco principal é esse, entendeu? É de não desistir, 
conseguir os nossos objetivos, trabalhando. Pra não voltar o que a gente era antes, de jeito 
nenhum (grifo nosso).

O relato supracitado define a luta e a processualidade da identidade emancipatória 
desses indivíduos, que se constitui a partir da conscientização da realidade em que estão 
inseridos e da sua luta cotidiana,  quando começam a refletir acerca deste contexto 
e buscam estratégias coletivas, individuais e sociais, de forma a permanecerem na 
busca incessante pela não retomada da condição de excluídos. Observa-se que há 
nesse relato não só um movimento dinâmico na conscientização deste estado mas 
também a constituição de um olhar de esperança na possibilidade de reconhecer o 
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potencial dos seus pares, do grupo local, do próprio indivíduo e de todo o percurso 
da história.

Considera-se que uma parte do grupo pesquisado refez o caminho da trajetória 
vivida pelos primeiros catadores de material reciclável no sentido dos seus processos 
de luta pela emancipação, que os conduziram ao reconhecimento e valorização 
de seus fóruns.

Catador O – Nós indo pras reunião. Eu, dona (...) e o (...) Aí depois passou pra (...) 
e tá aí né (...) Ali tinha todos os catadores das cooperativa e tudo, tinha um cara de Belo 
Horizonte que chamava (...) e estava aí também, era catador de lá. Eu me senti lá igual 
um catador também, é que eles lá era organizado e nós não era ainda, nós estava quase 
começando a se organizar. Lá foi o conhecimento de se formar uma cooperativa. 
O pessoal tudo já ficou sabendo que ia formar uma cooperativa aqui (grifo nosso).

Catadora P – O primeiro dia que eu cheguei eu fiquei assim, há esse negócio aqui, 
né. Mas fiquei ali, fiquei prestando atenção, fui logo me arrumando pra cozinha e 
tomei um café logo. Subimos, fomos trocar de roupa, deram umas roupas lá pra nós 
vestir e ficamos ali, e eu fiquei observando. Levaram nós lá pro campo assim e eu 
fiquei observando, como toda vida, eu só observo. Observo mais do que falo. Fiquei 
observando lá, um fala, outro pergunta. Observando lá pra ver minha resposta, o 
que eu tinha que dizer. Eu não tinha conhecimento de nada, eu tenho que prestar 
bem atenção pra mim não dá bobeira. Teve a representação de todos pra apresentar, 
aí me apresentei e falei da associação, que ninguém nem sabia desse grupinho. Tive 
que explicar o grupo. Tinha esse grupo em Taguatinga Sul. Aí eles passou a conhecer 
o grupo nosso de Taguatinga. Porque lá, pra ele, não conhecia. Ali eu comecei a me 
entrosar no meio do povo. Passei a conhecer aquele pessoal, como é que chama o (...), 
com quem eu conversei muito, e eles passaram a anotar as coisas. Ficaram de vir ali 
pra fazer uma visita e tal. Também o seu (...), aquele também, conversei com ele, a 
outra também, a (...), não lembro bem o nome. Ali foi muito legal, aquele encontro, 
ali foi uma parte que também eu aprendi muitas coisa, assim, na separação do material 
foi bem explicado como separar, como selecionar o material. E conversei também o 
que é atravessador, que eu não sabia o que era atravessador, foi bem explicado e 
eu comecei a prestar atenção. Foi estranho o começo, mas foi bem. Eu voltei mais 
animada, cheguei e fiz umas reunião, eu expliquei, (...) também explicou, (...) cada um 
explicou sua parte, mostramos o nosso certificado (grifo nosso). 

Pode-se considerar, então, a existência de outro processo como precursor 
da organização desses catadores: a sua aproximação ao Fórum Lixo e Cidadania 
do Distrito Federal, como afirmam os relatos presentes nessas duas narrativas. 
Os catadores não haviam experimentado a condição de se encontrarem com as 
lideranças desse movimento, pois seus encontros habituais se davam no ambiente 
das ruas, no seu trabalho. Essa nova situação os leva a pensar que não estão solitários 
nessa busca, em particular quando identificam as pessoas que conheceram com 
um viés de admiração.
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Em relação aos seus fóruns, o processo de identificação, no sentido do 
movimento social, fez os sujeitos se aproximarem desses dois espaços apontados 
como significativos na concepção desse movimento para o grupo estudado: o Fórum 
Lixo e Cidadania do Distrito Federal, como precursor desta organização; e a Central 
das Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (Centcoop-DF), 
reconhecida pelos participantes da pesquisa como a instituição que se constitui 
em proximidade ao processo de organização da cooperativa Reciclo.

Catadora K – Bom, esses movimentos, eu acho eles muito forte. Muito útil e bastante 
necessário no meio de uma organização, dentro de um estado, dentro de um país. 
É muito importante. Porque a gente quando tem alguma organização que tem a chave 
central, a gente dá conta de ter as informações certas, ter acesso aos locais certos, ter a 
oportunidade de ir bater na porta certa. E assim, o Movimento Nacional nem tanto, 
porque a gente faz parte, mas é fora do estado, entendeu? Então a gente não tá ali 
dia a dia no processo deles. Mas todo dia que a gente pega o DVD e passa é um 
fortalecimento muito forte. Porque é uma luta muito forte. É uma organização 
muito forte. Então isso é como se fosse uma autoestima pra gente, assim, de levantar 
a cabeça e não desistir pelo próprio exemplo do outro, né? (...). Até quando fundou 
a Central. E quando fundou eu já tava dentro, inclusive nas primeiras reuniões a 
gente sentou no chão, né? Na época era onze cooperativas. Nós sentamos no chão, 
assim, ao redor. Aí a gente começamos a botar, na Central vai ter que ser assim, na 
Central vai ter que ser assado, a Central vai fazer isso, a Central vai fazer aquilo,  
na Central a gente tem que trabalhar desse jeito, entendeu? Foi uma construção que 
comecei do começo, não do começo ali do sonho, mas do começo do desenvolvimento 
dela, né? E assim, no começo eu percebi que tinha muita gente que não era catador, que 
não participava de cooperativas, que tinha interesses financeiros ali dentro. E isso é uma 
coisa que eu não queria pra mim. Porque eu sabia que se eu entrasse nessa talvez eu 
poderia cair na deles e talvez roubar das minhas própria família que tava dentro da 
cooperativa. Então isso eu não aceitava de jeito nenhum. E eu, gente eu sinto muito, 
mas, se for pra eu ficar aqui dentro da Central, eu não quero que aceitem (...). Aí 
ele: “Mas por quê?”. Porque é muita podridão, é muita sujeira, e eu não quero isso. 
Se vocês quiser a Reciclo dentro, vai ter que ser de tal maneira assim. Aí eu passei 
quase um ano, né, só ia na reunião mesmo que era chamada. Tem reunião, eu ia. Se 
não tivesse, eu não ia, não comparecia, não queria saber de nada. Mas aí agora, tem 
um ano já, que a Central já tem dois anos, agora com esse ano eu comecei a ter mais 
conhecimento dos presidente, conhecer mais as cooperativa, que foi uma coisa que 
eu exigi. Porque eu falava assim: eu quero que a Reciclo seja assim, assim e assim, 
assado, entendeu? Eu quero que o pessoal faça isso, isso e isso dessa tal maneira, dessa 
forma. Só que alguém perguntava: “mas será que as outras cooperativa é assim?”. Eu 
vou perguntar à Central pra fazer uma visita nas outras cooperativa, que eu quero 
saber, eu quero conhecer as coisas certas pra dentro da Reciclo. E fui. Só que eu vi 
tanta coisa errada, tanta pilantragem (...). Porque a gente chegava assim nos catador, 
os catador falava assim: “de onde são vocês? O que vocês fazem? O que é a Central? 
O que é cooperativa? O que é associação?”. E eu: pô, vocês não tiveram capacitação 
de cooperativismo e associativismo não? “Não sei nem o que é isso”. Entendeu? (...). 
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O que eu quero é clareza, o que eu quero é conhecimento. E que o catador que tá 
lá dentro participe, esteja a par (grifo nosso).

Neste princípio das lutas dos catadores por seus direitos e no planejamento 
de ações para saírem da invisibilidade, o movimento social (Scherer-Warren, 2006) 
é o espaço que, articulado aos seus grupos locais, vai constituindo as lideranças. 
Estas passam a ampliar as redes pela sustentabilidade deste movimento e exercem 
o papel que denominamos educadores populares, no sentido de compartilharem 
com seus pares locais os conhecimentos acessados nos grupos e articulá-los pela 
prática e organização do processo de luta pelo exercício da cidadania. Nesse aspecto, 
as lideranças exercitam a práxis da travessia de sujeitos silenciados para sujeitos 
protagonistas do processo de emancipação.

Uma situação, entretanto, foi posta por esses sujeitos sociais: o desconhecimento 
da existência dos seus fóruns representativos quando ainda estavam pautados no 
universo da exclusão. Esta questão nos leva a repensar sobre os procedimentos 
adotados e as intervenções utilizadas pelas instituições sociais como possibilidade 
de conscientização dessa camada na condição de segregados.

Ainda assim, esse movimento de emancipação foi construindo saberes que 
levam esses catadores a buscarem novos sentidos para a prática do trabalho, fazendo 
com que o lixo passasse a não ter somente um significado de sobrevivência, agregando 
a isso a acepção de um trabalho “digno”, capaz de conduzir a uma determinada 
transformação. Foi nesse contexto que o lixo passou a ser denominado material 
reciclável, compreendido como algo que podia ser transformado. 

Esta transformação ocorre também no próprio sujeito social, que já não lida 
com o lixo como se ele estivesse misturado a sua acepção, mas como algo que lhe 
dá sobrevivência e que, no ato da coleta e da reciclagem, o leva a reconhecer suas 
dimensões econômicas, sociais e ambientais e, com isso, a própria valorização 
do seu trabalho e da sua figura como trabalhador. Esta alteração de sentido faz o 
trajeto do espaço externo no qual o catador está inserido, e de suas relações sociais, 
ao seu espaço interno, pessoal e individual. Desse modo, de forma dialética, os 
catadores transformam o lixo e suas próprias vidas (Santos, 2007). São pessoas que 
se redescobrem ao perceberem a importância do seu trabalho no contexto ambiental.

O processo de emancipação fez com que esses catadores constituíssem uma 
importante luta interna, por meio da qual a conscientização do trabalho e da 
realidade os levou à busca permanente de uma formação focada na criação de 
condições para superar a situação do trabalho precário que, mesmo organizado, 
ainda não os incluiu na visibilidade social nem os liberou do estigma da exclusão. 
Esta formação está alicerçada na apropriação dos diversos saberes, como os de 
organização coletiva e de reconhecimento do seu trabalho como inserido na 
questão ambiental.
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Considerando que, na exclusão, eles se sentiam e eram considerados seres 
invisíveis, descartáveis, que lutavam pela sobrevivência de forma individual e 
conduziam suas vidas pelo trabalho árduo e sem reconhecimento, com alguns, 
inclusive, chegando mesmo a recorrer à mendicância no início de suas trajetórias, 
a emancipação terá um significado marcante na transcendência desses catadores, 
que se descobrem no antagonismo da coletividade do movimento social, no qual 
reconhecem suas realidades, a força para suas lutas, seu trabalho e a si como agentes 
ambientais. Passam a se enxergar como seres que cuidam do meio ambiente e, nesta 
relação, modificam sua natureza humana, incorporando aos saberes do cotidiano, 
aqueles pertencentes ao seu trabalho como catador, o cuidado com a qualidade 
de vida do planeta e do ser humano. Este último cuidado se concretiza na luta 
constante por cidadania, visto que ainda não a conquistaram, como já foi refletido 
no percurso de suas trajetórias, ainda que tenham se redescobertos como sujeitos 
capazes de mudar suas vidas e de transformar a realidade. Assim, eles exercitam o 
que Santos (2006) concebe como a ecologia dos saberes.

Ao refletirmos sobre o papel da ecologia dos saberes, relembramos o primeiro 
processo que os catadores indicaram como definidor de suas trajetórias, a exclusão, 
pela qual sofrem diversas formas de injustiça social. Para Santos (2006), a injustiça 
social está pautada na injustiça cognitiva, pois o saber cognitivo não é distribuído 
justamente. Este fato foi constatado em todas as trajetórias dos catadores estudados, 
e verificamos que, no grupo dos catadores cooperados, o acesso ao conhecimento 
foi restaurado no encontro com os seus pares, com os apoiadores, com outras 
instituições e com o movimento social, mas este diálogo entre os saberes só se 
efetiva quando estes outros saberes que vão se agregando aos seus dão abertura 
para os saberes já constituídos no seu cotidiano. 

A ecologia dos saberes, portanto, está presente na trajetória destes catadores no 
período da organização, centrada no movimento da globalização contra-hegemônica, 
no processo constante de constituição da emancipação. Nesse sentido, eles exercitam 
o diálogo entre os saberes de sua prática cotidiana, articulados aos ambientais, aos 
da organização do movimento social, aos dos apoiadores e instituições – alguns 
pertencentes a instituições acadêmicas e religiosas –, e aos saberes da luta e da 
resistência inscritos em suas próprias trajetórias de sujeitos sociais.

Nesse sentido, o diálogo dos saberes se constitui em períodos de tensão, 
de negação, de divergência e de convergências. No diálogo, os catadores foram 
construindo práticas de organização e fortalecimento do grupo. Conclui-se que 
são esses saberes constituídos na vida e no encontro com culturas diferentes 
que formam identificações entre os sujeitos sociais, que ultrapassam os saberes 
do grupo social e constroem outros sentidos de identificação, pautados na 
utopia e na construção do projeto da emancipação. 
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Catadora K – (...) antigamente era complicado porque a gente nem sabia o que era 
catador, muito menos o que era agente ambiental. Então era complicado. Mas quando 
a gente passamos a se organizar, a ver realmente o que era cooperativa, o que era 
catador, qual era o nosso trabalho, qual era o nosso dever, qual era a nossa função, 
a gente passamos a ver o que era, o que o catador realmente fazia, o que o agente 
ambiental faz. O que a gente faz? A gente procura não só se manter daquele material 
coletado na rua. Mas a gente procura manter a cidade limpa. A gente procura manter 
a natureza mais limpa, né? A gente procura manter a natureza intacta, né? É o que a 
gente quer. Porque tem hora que a gente fica irado quando chega num edifício pra 
coletar o material e no jardim lá tá cheio de lixo, cheio de lixo mesmo (...) Porque 
a gente quer ver o jardim puro, entendeu? Conforme ele tá nascendo ali, ele ficar. 
Nada de chegar lá e arrancar, deixar no chão, tacar um piso grosso, né? Eu acho isso 
muito feio, muito errado. Então, assim, a gente faz esse trabalho hoje com muito amor, 
com muito carinho, com muita vontade disso, cada vez mudar mais, né? Pra natureza 
ser o mais pura possível, pra gente poder respirar cada vez mais puro (...) E a gente quer 
proteger, a gente quer preservar, a gente quer dar uma visibilidade diferente disso 
tudo. Trabalhar em cima disso pra poder um dia isso dar um ar melhor. Dar uma 
visão melhor. É tanto que, quando a gente conseguir a nossa habitação, é o que a 
gente mais quer ao redor, né? É planta, é verde, sabe? Pra poder mostrar esse ar puro 
que a natureza pode ter e sensibilizar a população inteira, né? Porque é uma coisa 
que tá avançando, assim, mais rápido. Porque, se não fosse o catador, eu acho que já 
teria, em tempo que nós tá hoje, o próprio lixo, o próprio material reciclável já teria 
devorado a gente, né? E com tanto catador, com tanto trabalho dessa forma, agora 
que ele tá sendo divulgado, agora que ele tá sendo expandido no mundo. E eu até 
brinquei bastante essa semana porque muita gente tá caindo matando em cima do 
catador, em cima do agente, em cima das cooperativa, em cima das organizações. 
Por quê? É porque é um trabalho não só fundamental como social e, o principal, é um 
trabalho que é do pobre. Que é o pobre quem faz, que é o pobre quem tá na frente, 
é o pobre quem cultiva (grifo nosso).

Verifica-se que o acesso ao saber constrói uma possibilidade concreta para 
a emancipação e transcendência do catador. O saber passa a ser a necessidade 
primeira para compreensão de as suas próprias organizações. Ao compreenderem 
as organizações locais, se fortaleceram e se transformaram. A catadora deste último 
relato se refere ao passado e diz que só agora percebe a sua função como a de 
um agente ambiental, em uma relação que reaproxima o catador da dimensão 
da natureza quando fala de preservação, de preocupação com o ar puro e com o 
meio ambiente intacto. A concepção de que o seu trabalho é fundamental diante 
do aumento desordenado do lixo produzido pelo ser humano, o faz perceber 
que além de importante no sentido ambiental, este trabalho assume também um 
cunho social. É das classes excluídas que vem a solução para esta problemática. 
Percebe-se a relação de poder no sentido de pontuar de qual local esta catadora 
está se pronunciando.
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O fenômeno da emancipação, entretanto, foi visto de forma diferenciada pelos 
catadores independentes. Alguns demonstram sentimentos de esperança e fé na 
possibilidade de mudança, mas esta pautada na dimensão religiosa ou nas ações dos 
poderes públicos. Referiram-se às dificuldades da vida do catador como sendo próprias 
do trabalho e não se incluíram nesse projeto de emancipação como protagonistas. 

Já a outra parte do grupo permaneceu por um determinado tempo próxima 
ao grupo dos cooperados e participou de algumas atividades comuns. Isto os fez 
adotar algumas ações, entre elas a decisão do abandono da mendicância como 
forma de sobreviver, processo apontado como causador de vergonha para o grupo 
dos cooperados. Esta condição fazia com que ambos os grupos, o dos cooperados, 
estes em processo de organização, já envoltos na coletividade, e o dos catadores 
ainda segregados, refletissem sobre esta situação com o intuito de ocasionar o 
empoderamento social do grupo.

Evidenciou-se também, nesse processo de emancipação, a revelação da 
consciência da realidade na qual se encontravam, no sentido ainda da sua inclusão 
precária em relação a organização do trabalho na cooperativa. Isso fez com que muitos 
ainda tivessem que, neste decorrer, dividir seu tempo entre o trabalho cooperado e o 
trabalho individual, para se manter e manter suas famílias. Essa consciência os levou 
a perceber a sobrecarga do trabalho diário sem um retorno financeiro adequado, fato 
que se complicou ainda mais com os catadores que estavam à frente da cooperativa, 
pelo acúmulo de tarefas, reuniões e responsabilidades, e com a cooperativa que 
ainda não podia arcar com estes gastos. A sobrecarga estava relacionada também à 
dificuldade que se tinha de custear o ir e vir das atividades externas à cooperativa. 

Outro elemento apontado era a dificuldade que este grupo de cooperados 
tinha em solucionar os problemas de infraestrutura, além do trabalho exercido ainda 
ser realizado de forma improdutiva, ocasionando problemas de sustentabilidade 
financeira e, concomitantemente, de gestão. A situação é vivenciada por diversas 
cooperativas na condição de cooperativas prematuras (Magera, 2003).  

O resultado nos leva a confirmar a fragilidade no sentido financeiro das 
organizações em seus processos iniciais e a falta de uma política pública no sentido 
de fortalecimento e acompanhamento dessas recentes organizações. Esta é uma 
questão que traz a obrigação de se refletir sobre a dimensão econômica considerada 
por Melo Filho (2005) e pensar que esta dimensão ainda não está nítida e fortalecida 
para as cooperativas em processo de organização. 

A discussão da dimensão econômica é uma questão latente encontrada 
tanto no grupo dos catadores cooperados como no grupo dos que trabalham 
isoladamente, no que diz respeito à dificuldade que esses trabalhadores tinham em 
se manter financeiramente. Mesmo estando em processo de organização e sendo 
constatados elementos da emancipação, no caso dos cooperados, era recorrente a 
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dificuldade de tornar o trabalho algo produtivo para a sobrevivência básica, sem 
que houvesse a colaboração de terceiros. Esta situação era cotidiana até mesmo 
para os cooperados, que mensalmente recorriam a essa colaboração para receberem 
cestas básicas, material escolar, contribuição para compras de medicamentos etc. 
Para os que trabalhavam isoladamente, a situação se agravava pois, como não 
pertenciam à rede de colaboradores, alguns desses benefícios não chegavam até 
eles, a não ser pela colaboração vinculada à dimensão religiosa da Pastoral Social.3 

A condição aponta para a necessidade urgente de se estabelecerem projetos para o 
fortalecimento dos que trabalham com a reciclagem (Pato, 2004). 

Desse modo, mesmo envolvidos na diversidade das lutas e dos sofrimentos, 
esses catadores buscavam formas de se fortalecer e reconstituir a esperança, e 
enxergavam na organização e na religiosidade, estas articuladas à utopia, elementos 
para a luta diária. Esta utopia faz com que estes catadores cooperados se reconheçam 
como ativistas sociais e ambientais, no sentido daqueles que lutam não só pelo seu 
bem-estar mas por um bem comum, compreendido por estes sujeitos sociais na 
perspectiva de uma sociedade que saiba cuidar dos seres humanos e não humanos. 

No processo de transcendência, esses indivíduos transformam a indignação, 
o processo de sofrimento e dor, em uma força que os impulsiona para frente. Essas 
trajetórias se constituem no sonho e na crença de se alcançar uma vida digna, mas 
estão pressionadas pela consciência da realidade de sua inclusão precária, que os faz 
conceber que a transformação só ocorrerá no decurso da luta e da organização, num 
movimento circular de transformação da realidade e do próprio ser do processo.

Com isso, considera-se que esses trabalhadores deram sentido ao seu trabalho 
ao transformarem a vida e o trabalho como condição primordial para a superação 
(Antunes, 2005). Modificaram suas vidas, saíram do isolamento, dos becos, dos cerrados 
e das ruas e se agruparam para discutir possibilidades de mudança desta realidade. 

Esses elementos para a luta transcendem o grupo e o sujeito, e vão construindo 
bandeiras sociais e ecológicas. Esses indivíduos, no entanto, ainda permanecem 
diante do desafio de fortalecer suas organizações de maneira que possam a obter uma 
renda capaz de suprir suas necessidades humanas, juntamente com a necessidade 
de reconhecer a sua realidade, de refletir sobre ela, apontando e questionando os 
problemas socioambientais, e, com isso, construir possibilidades de soluções.

O catador inicia esse percurso quando, de forma crítica, reconhece sua 
realidade e busca formas para superá-la, organizando-se em associações, cooperativas 
ou grupos, exercitando e planejando práticas nesta possibilidade, que o levam a 

3. A Pastoral Social é um grupo de leigos pertencente a Igreja Católica que tem como finalidade concretizar ações 
específicas diante de situações de marginalização. Disponível em: <http://marista.edu.br/evangelizacao/files/2012/08/
Cartilha-Pastoral-Social-CNBB.pdf>. Acesso em: 12 out. 2015.
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transformar sua própria vida e a modificar o sentido do seu trabalho e da sua 
realidade, buscando a construção de uma sociedade sustentável. Este não é só o 
exercício da sobrevivência e o de se encontrar na inclusão precária; é também o da 
luta diária pela emancipação.

Assim, os catadores que se inseriram numa organização foram, no decorrer 
das narrativas, revelando os ideais do sujeito ecológico (Carvalho, 2000) e se 
constituindo como portadores do desejo de mudança, concretizando a utopia 
como elemento principal para definir seus projetos individuais, locais e coletivos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das trajetórias de vida dos catadores de material reciclável, considerando a 
constituição da cooperativa, demonstrou o encontro das vidas individuais e coletivas 
destes sujeitos sociais. Histórias individuais, sociais e locais foram se entrelaçando 
e constituindo identidades.

As dimensões individuais e coletivas dialogavam, revelando processos vividos 
pelos catadores nos espaços de sua singularidade humana e na construção das 
relações nos espaços coletivos – questões de transcendência, mas também ainda 
materializadas por elementos de opressão.

Este estudo permitiu compreender a identidade narrativa desses catadores, 
apresentando dois fenômenos presentes e recorrentes nessas trajetórias: a exclusão 
e a emancipação.

No primeiro fenômeno, o da exclusão, revelaram-se os processos da infância, 
o trabalho infantil, os processos migratórios, a significação da vinda para os centros 
urbanos e como foram sendo estabelecidas as relações de sobrevivência. Nesse 
contexto, foram construindo a história da comunidade e o processo de formação 
da cooperativa. No decorrer dos relatos, foi possível identificar o significado e as 
concepções que foram construídas pelos catadores em relação a sua realidade, a 
ênfase dada aos conflitos com os poderes públicos, a discriminação sofrida e os 
processos iniciais de organização do trabalho com a reciclagem. 

O segundo fenômeno encontrado foi o da emancipação, sendo compreendido 
nessas narrativas, pela sua articulação ao processo inicial da organização de uma 
parte desse grupo da comunidade, o que constituiu a cooperativa Reciclo. Foram 
revelados os processos iniciais dos encontros com o grupo de apoiadores e a 
descoberta dos movimentos sociais. Nessa realidade, foi constatado que uma parte 
dessas vidas se incorporou à existência da cooperativa Reciclo, instituindo-se 
como liderança, enquanto outras foram se incorporando ao projeto como forma 
de redimensionar a vida e o trabalho. Cooperativa e comunidade se integram e 
vivenciam os conflitos entre os que não permanecem na organização e os que 
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a representam. Nesse processo, iniciam a construção da sua identidade como 
agentes ambientais, definidos também como sujeitos ecológicos, sem desconsiderar 
sua fragilidade econômica como sujeitos sociais mesmo nas organizações, e as 
dificuldades que são encontradas nos processos de sua formação política, social e 
ambiental como catador de material reciclável. 

Nesse sentido, considera-se importante a continuidade dos estudos com os 
catadores de material reciclável, sejam eles participantes de cooperativas ou não, 
de modo a permitir o diálogo que favoreça o conhecimento e o reconhecimento 
desses sujeitos que se inserem na discussão da epistemologia ambiental. Dessa 
forma, eles são levados ao reconhecimento como agentes ambientais e sujeitos 
ecológicos capazes de contribuir para minimizar a problemática dos resíduos 
sólidos, bem como transformar suas vidas e a organização coletiva, instituindo-se 
uma luta incessante pela transformação da realidade tanto no nível pessoal como 
socioambiental. Outra razão para a continuidade dos estudos sobre os catadores é a 
possibilidade de se buscar a compreensão de como eles estão se constituindo agora, 
a partir das discussões sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS)4 
e da constante discussão sobre a profissionalização do catador e das suas relações 
com as parcerias público-privadas. 

Não há, entretanto, a pretensão de se esgotar a discussão desse fenômeno aqui, 
mas, sim, de reconhecer a complexidade dessa realidade situada no campo ambiental 
e pontuar a necessidade de se abordarem diversos olhares para compreendê-la a 
partir da voz dos catadores de material reciclável.
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